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T-wEEDE 

SAMENKOMST VAN GELOOYlGEN 
AAN DE PAARL~ 

Van 29 tot 31 Januari ·1897. 

We geven heden weder, gelijk het 
vorige jaar, het verslag van de Samen
komst der Geloovigen in een dubbel 
nommer, omdat wij overtuigd zijn dat de 
groote meerderheid onzer lezers ver
langencl naar dat verslag nitzien en 
ongaarne nog Ianger op de tweede helft 
daarvan ZHllen willen wachten. Bovcn
dien is er znlk eene eenheid in de ver
richtingen, dat zij niet in tweeen gedeeld 
kunnen worden zonder schade voor het 
geheel. 

Het is ons doel ni et, en onze rllimte 
laat ook niet toe, in eene beoordeeling te 
treden der bijzonderheden van hetgeen 
gesproken en besloten is. Maar al de 
verrichtingen liepen •uit up cen allerbe
langr\ikst Leslnit, dat rtan 't slot genomen 
wercl zonder een enkele tegenstem, ter
wijl slechts twee hroeden: bniten stem
ming blcven. En rlit heslnit nader toe 
te tlchten schi.int ons wenschelijk, ja 
noodzakel\jk. Het luidt als volgt :-

" D eze Samenkomst betreurt het te 
moeten erkennen, met het oog op de 
mondelinge zoowel als schriftel\jke ge
tH;genissen voor haar gehracht en na 
grondige en biddenclc beraadslaging, clat 

' de Gereformeerde beginsclcn reeds sedert 

lang, maar vooral in den laatsten tijcl zijn 
achteruit gegaan in ons land·; 

clit doet haar te meer leecl omdat 7;\ji. 
meent clat zulks in verband staat met de 
kwijning van waarachtige Godsvrucht en 
het toenemend verval in onze nationale. 
zeden en gewoonten, vooral bij de school~. 
jeugd; 

het ware redmiddel voor land en volk 
voor kerk en staat, acht zij te z\jn terug
keel' tot die >mivere Gereformeerde. 
heginselen, waaraan onze vrome vaderen 
zoo van Hugenoten als van Hollandsche 
afkomst, zich hielden ; 

en zondereenigenonbetamelijken drang
op het geweten van anderen te willen 
uitoeferien, acht zij den weg him·toe te 
zijn Of krachtige getuigenis en werk-. 
zaamheid in de kerken waartoe men 
thans behoort, M hf.'stel van Gerefor-. 
meerde Kerken (onder 't Kruis) in Zuid 
Afrika, gegroncl op gemelde Gerefor-
meerde heginselen, waarin tevens de 
eischen van taal en nationaliteit, als 
onafscheiclel\jk aan den godsdienst ver-. 
bonden, tot hnn recht komcn, en de· 
bijzondere roeping der geloovigen van 
onzen t\jd, volgens de profetieen en de 
teekencn !lcr tijden, niet uit het oog· 
wordt \"erloren, waartoe zij beschciclenlijk. 
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' doch dringend allen opwekt die samen 

met haar even dierbaar geloo£ z~jn deel
achtig geworden en wakend en biddend 
onzen Zaligmaker uit de hemelen ver
wachten." 

W anneer men nu dit besluit nauwkeu
:rig leest, gelijk het zorgvuldig door eene 
Commissie werd opgesteld en door de 
Samenkomst overwogen, dan vindt men 
dat het sommige punten als beslist neer
legt, en in andere opzichten vrijheid van 
geweten laat. 

Stellig wordt verklaard l) dat de 
Gereformeerde beginselen, vooral in den 
laatsten t~jd, in ons land zijn achteruit 
gegaan, 2) dat die achteruitgang in ver
b:wd staat met de kwijning van waarach
tige godsvrucht en het toenemend verval 
in onze nationale zeden en gewoonten, 
vooral bij de schooljeugd, en · 3) dat het 
ware redmiddel voor land en volk, kerk 
en staat, is terugkeer tot die gerefor
meerde beginselen. 

Maarhoedanigzulk een terugkeermoet 
geschieden, daarin wordt vrijheid gelaten 
aan het verlicht geweten, onder rle lei
ding van Gods woord en Geest, hoewel 
twee wegen worden aanbevolen waartus
schen men kiezen kan : l) ,)f bl~jven in 
het kerkverband waarin men is, maar 
dan door krachtiger getuigenis en werk
zaamheid die Gereformeercle beginselen 
weer op den voorgroncl te stellen, Of 2) 
herstel van Gereformeercle Kerken 
(onder 't Kruis) in Zuicl Afrika. 

Kiest men nu dit laatste, clan w~jst het 
voorstel den weg hoe het aan te leggen, 
en wel door vaststelling van clrie hoofcl
beginselen : l) clat men niet wed.er een 
kerk of kerkgenootschap ga stichten, 
maar Gereformeerde Kcrken, naar het 
oorspronkelijk Geljlformeerd begrip, 
zoodat wat we thans verkeerdel\jk 
" Gemeenten " noemen weer op zich zel£ 
staande Ke1·kcn zijn ; 2) dat in zoodanige 
Kerken de eischen van taal en nationali
teit tot hun irecht komen ; en 3) dat de 
bijzondere roeping der geloovigen van 
onzen t~jd, volgens de profetieen en de 
teekenen der tijden, niet uit het oog wor
den verloren. 

Met deze beginselen voor zich kon 
men niet besluiten degenen wier geweten 
hen dringt de N ederd. Geref. kerk te 

verlaten aan te bevelen 0£ een doleeren
de N eel. Geref. Kerk te gaan stichten, 
Of zich bij de bestaancle Gereformeerde 
Kerk in Zuid Afrika aan te sluiten. 
En wel om de volgencle zelfklaarblijke-
1\jke redenen : 

1) Het beginsel K erlt,qcnootschap is 
geheel overheerschend in heel de Kerke
lijke organisatie cler N ederd. Geref. Kerk 
en is, hoewel in veel mindere mate, ook 
erkend in de Geref. Kerk, en wil men 
de zuivere Gereformeerde beginselen 
handhaven, die ook in dezen volkomen 
schriftmatig zijn, dan moet men zelfstan
dige Gereformeerde Kerken stichten, iets 
clat nu de Gereformeerde Kerk in 
Nederland zoowel als hier ook reeds in 
overweging heeft. 

2) De Heere he eft door zijn woord en 
Geest de Samenkomst geleid tot het 
eenstemmig besluit a) dat niet N eder
duitsch maar Afrikaansch onze van God 
gegeven moeclertaal is, en b) dat taal en 
nationaliteit en gogdsdienst onafscheide
lijk aan elkaar verbonclen zijn. Maar 
hoe zal men dan Of weder ( doleerende) 
Nerle1·d. Gere£. Kerken gaan stichten, 
claar "N ederduitsch" onze taal niet is, 
Of hoe zal men zich b!i de Geref. Kerk 
in Zuid Afrika aansluiten, waar N ecler
duitsch tot heden de eenige · erkende 
kerktaal is, hoewel sommige van de leer
aren en leden dier kerk zamen met ons 
voor Afrikaansch \jveren in de maat
schappij, maar zonderook maar eenigszins 
de rechten onzer moedertaal te erkennen 
in de Kerk? Daa!·om, wil men conse
quent :ian z\jn beginsel bl~jven, dan moet 
men Gereformeerde Kerken stichten 
waarin de eischen v~tn taal en. nationali
teit tot hun recht komen. 

3) Da.n zoowel op de vorige als op de 
laatste Samenkomst heeft cle H. Geest 
ons door het woord Gods in de teekenen 
der tijden geleid tot de stellige overtui
ging dat de toekomst van Christus 
genaakt en dat dus de geloovigen van 
onze dag-.en eene bijzondere roeping heb
ben, welke niet 11it bet oog mag worden 
verloren. Maar hoe kan men· dan bl(jven 
staan op een kerkelijk standpunt waar 
dit beg.insel in het geheel niet wordt . 
erkend, of zelfs geheel wordt verloochend? 
Daarom dat . men ook in dezen aan zijn 
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'beginsel getrouw behoort te blijven inge
val men onder de leiding des Geestes 
-door zijn geweten gedrongen wordt uit 
te gaan en Gereformeerde kerken (onder 
·•t kruis) te gaan stichten. 

Roever de erkenning dezer beginselen 
van taal en nationaliteit en de beoefening 
der profetie zich zal uitstrekken, is na
tuurlijk niet vooraf te bepalen ; zulks zal 
later onder de Ieiding des H. Geestes door 
de afzonderlijke kerken naar omstandig
heden moeten worden beslist. Doch 
zooveel staat dan toch ten minste vooraf 
vast dat die beginselen erkend zijn en 
dus niet geheel geloochend en ver
kracht kunnen worden gelijk nu veelal 
geschiedt in de Ned. Ger. Kerk. -

De Samenkomst is dus volkomen 
~onsequent gebleven, en het is nu_ voor 
deO'enen die het met haar eens ziJ'n in b • 
overtuiging tusschen de twee voorge-
stelde wegen te kiezen. Maar nu blijven 
er no()' twee vra.c>·en over welke nadere 

b " ' w behandeling vereischen : l) at zegt 
Gods woord en wat de kerkleer aangaan
de de vraag of men moet uitgaan of 
bl~jven? En 2) ingeval men beshrit ~+ere
formeerdeKerken te stichten opdieG ere
formeerde beginselen, bl~jft er dan wel 
opening voor de vervulling onzer eigen
·aardige roeping in deze laatste rlagen 
volO'ens de Profetieen en de teekenen 
der" t~jden ? Zoo de Heere wil Mant
woorden wij deze twee vragen later 
breed voerig. 

TWEEDE SAMENKOMST VAN 
GELOOVIGEN. 

VRIJDAG :NIOH.GEN. 

De tweede Godsdienstige 
komst weud alhier geopend op 
den 29sten Jan. 1897. 

Samen
Vrijdag 

Ds.:S. J. du Toit, hct woord nemende, 
zeide dat het eerste punt aan de orde 
was. "De Verlzmuling tu.s .sclten Taal, 
Nationaliteit en Godsdienst." Hij zeide, 
hoewel in eene bijeenkomst al;; deze niet 
juist een V oorzitter .-ereischt wordt, 
toch moest men een voorganger hebben. 
Deze was nn eene zaak voor de ·bijeen
komst om over te besli;;sen, dan zou het 

ook goed wezen te besluiten of er een 
permanente voorganger zal wezen, dan -
of bij elke zitting een ander zal gekozen 
worden. 

De broeder C. Lie ben berg steldevoor: 
Dat D s. S. ,J. du Toit als permanente 
voorzitter zal agceren.-Dit werd alge
meen aangenomen. 

Ds. Du Toit zeide dat hij een paar 
woorden tot inleiding won zeggen, maar 
vooraf zou hij eerst een paar br1even 
lezen van broeder~ die verhinderd zijn 
de Samenkomst bij te wonen. Hij las 
eerst een van den broeder Piet Lemmer, 
van Mariko Z.. A. R., een tweede van 
broeder H. A. Louw, Z.anddrift, Clan
william, en een derde van den broede'r .T. 
P. Koen, Grikwastad. Z~j gaven allen 
hunne spijt te kennen dat zij wegens 
onvermijdel\jke omstandigheden niet in 
staat waren de Samenkomst hij te wonen ; -
dat zij de bijeenkomst des H eeren zegen 
toewen schten ; en verzochten de broeders 
bier vergaderd aan hen te gedenken in 
hunne gebeden, gelijk zij ook doen tegen
over de broeders , alhier vergaderd. Hij 
had nog een groot aantal brieven van 
andere broeilers, doch hi_j kon niet allen 
lezen, het zou te,·eel tijd nemen. Hij 
verzocht daarop den broeder Jacobus 
Grabe om de Samenkomst te openen 
met een gebed. 

Daarna heette Ds. Du Toit al de 
broeders en zu sters clie opgekornen waren 
welkom en sprak verder o.a. 'ongeveer 
als volgt : vVi_j haclden gisteren en eer
gisteren een belangr\jk werk verricht, 

I vom- volk en land, maar nu wacht on~ 
een nog veel belangrijker ''' erk. W~i 
hebben nu te bespreken het ve1~band 
tusschen taal, nationaliteit en gods
dienst. Uwe tegenwoordigheid alhier is 
reed;; eene verklaring van de bedoeling 
van clit pnnt. H et had hem getroffen 
dat haast geen een gekomen was slechts 
voor het Taalcongres of .slecilts voor de 
Samenkomst, neen, allen kwamen om 
heiden bij te wonen. ~1en heeft dns met 
de daad bewezen dat de 3 genoemde 
zaken ( taal , nationaliteit en godsclienst) 
onafscheiclel\jk aan elkander verbonden 
zijn : zij die kwamen om in het Taal
congres voor de taal en nittionaliteit te 
werken, kw:unen ook om in de Samen-
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komst voor den godsdienst te werken. 
Dat deze drie zaken onafscheidel~jk aan 
elkander verbonden zUn is ook gebleken 

. met de oprichting van den A. Bond. De 
Bond is een politieklichaam, enheeft geen 
regel om trent godsdienst, en toch worden 
9. uit de 10 vergaderingen met gebed 
geopend en gesloten.. Hij had meer dan 
eens de opmerking gemaakt en het ook 
bewezen, dat taal, nationaliteit en gods
dienst een, en onafscheidel~jk aan elkan
der verbonden zijn. 

V elen waren . van gevoelen en spreken 
bet ook uit dat deze drie zaken niet kun
nen samen g~an en dus gescheiden moe
ten worden. Ook beweren z~j dat een 
predikant zich nlet met politick bemoei
en mag. Dit gevoelen begint gelukkig 
stadig uit te sterven en eene gewenschte 
verandering komt stadig in. Hoe men 
deze 3 zaken kan scheiden, nit een B~j
belsche oogpunt beschouwd, verstond h~j 
niet. AI de groote bUbel-mannen, die op 
Godsdiet'lstig gebied op den voorgrond 
stonden, ~aren ook ijveraars voor taal en 
nationaliteit ; z~i hebben deze 3 zaken 
nimmer van elkander gescheiden. Als 
er vandaag iemand was die een van de 
groote bijb~lmannen kon opnoemen die 
deze 3 zaken van elkander scheidde, zal 
hij aannemen om lO op te noemen die 
deze 3 zaken vereenigden en vom· aile 3 
even hard ijverden. W at heeftmen aan een 
' 'aderlancler, een patriot, die geen Gaels
dienst bezit ? Hij kan praten zoo mooi 
h~j wil, hij mag de scherpzinnigste st~tats
man wezen die er ooit bestoncl, toch zou 
h\j in tijden van moeil~jkh eden en druk 
niet in staat wezen zUn volk te troosten 
en te sterken ; want, hij wist zelf niet 
waar die te vinden. Bn' als hij dan daar
b\i nog een Godloochenaar is, dan zal hij 
een•_betreurenswaardige leidsman wezen. 
W at helpt ons omgekeet·d een predikant, 
die met politick niets te mnken wil heb
ben? H\j kan zoo godsdienstig wezen 
als h\i wil, en zoo mooi preken als geen 
ander leeraar, maar toch, in dag·cn \'an 
politieken druk)s·hti zijn Yolk va'n geene 
waarde. · · · 

N em en wij l\f ozes tot een voorbee ld. 
Hij kon als konings zoon h.eer!-chcn, doch 
1.\in nationaal ge,•oel was te "h'rk ; hij 
veL·koos liever te 'Vluc'h.+ · · .. · .. ,;- h<·l. nan-

gezicht des konings Farao, dan z~jn na-
tionaliteit op te geven. Maar z~jn 
nationaliteit bl\jkt nog sterker, toen de 
Heere het gansche Israel wou· uitdelgen 
en hem tot een machtig volk maken. 
Was er eeil greintje eerzucht bij hem, 
dan zon hij gezegd hebben : "Ik dank U 
Hem·e, voor die onderscheiding." Doch 
neen, zijn nationaal gevoel was te sterk. 
Inplaats >an een groot volk te worden, 
vroeg h\i den Heer om hem uit te delgen 
uit z\jn levensboek, indien Israel, z\jn 
volk, daardoor kon behouden worden. 
Het nationaal gevoel van Mozes was 
sterker, dan w\j heden zelfs kunnen ver
staan. 

-Paulus deed hetzelfde. Hij bad 
(Rom. l 0) verbannen te worden van het 
aangezicht des Heeren, indien h\j daar
door eenigen van zijn volk kon redden. 
De nieuwe vertaling ( volgens het oor
spronkelijke) drukt het veel scherper 
nit want daar staat niet "verbannen," 
maar, eene ve1'vloeltin.r;. Paulus wil dus 
eene vervloeking wezen, zoo hij 1slecht~ 
eenigen van z\jn volk kon redden. 
W elk eene 'vreeselijke begeerte en daar
toe werd hij gedreven door z\jn nationa-
liteit ! · 

Er was een ancler voorbeeld, n.J. 
N ehemia. W\j weten allen welk een 
ijveraar h\i geweest is, beide in gods
dienst en ·politiek. N ehemia heeft niet 
slechts gespl'Oken, neen h\i heeft ook 
gehan(ielcl, en :,;oms hard gehandeld, zoo 
zelfs, dat hij de haren uitplukte van de 
onnationaal gezinden, en de ~;erzakers 
van hun moedertaal. 

D eze ~ zaken knnnen niet gescheiden 
worden, maar gaan onscheidbaar saam. 
Hij wo11 niet te lang spreken, maar zon 
li eve i' het woord aan anderen Iaten. 
Laat elk een uitspreken, volgens hem 
ing!'JgeYen wordt door den (J.eest; waar 
de <Teest is, daar is vrijheid. Maar laat 
alles met orde geschieden. God is een 
God ,-an oi·de. Hij zou gaarne zien dat 
een ieder zieh dnidelijk zal uitspreken; 
het kan wezen dat deze de laatste maal 
is dat w~j de gelegenheid hebben te spre
ken, w:.i llopcn 'reeler te vergadeTen 
zoo::ds bcslotcn op het Taalkongres, 
doeh de toekomst is zeer duiste~:, zooals 
hl\jken ud waru1eer w!i de teekenen det· 
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tijden behandelen, volgens het profetisch 
licht. ' 

De broeder B. J. Wepener (Brits 
Town) meende dat deze een zeer ge
wichtige zaak was die nu behandeld 
moest worden, ja de gewichtigste kwes
tie waarmede wij nog te doen hadden. 
In onze dagen wordt ons volk op allerlei 
wijze ondermijnd, en afgevoerd. Som
migen '~llen ons aftrekken van onze 
nationaliteit door te zeggen, dat de Afri
kaanders door de politick van den gods
dienst afgetrokken worden. Het was 
onze plicht aan alle drie getrouw te 
blijven. V oor deze :1 zaken hebben onze 
voorvaders zooveel geleden, ja alles op
,geofferd en zullen wij hen nu door onze 
ontrouwheid onteeren ? W aaraan w~j 
vooral getrouw moeten blijven was aan 
'onze taal, waardoor wij dan ook getrouw 
zullen bl~jven aan onze nationaliteit. 
Blijven wij aan deze drie zaken getrouw, 
dan kunnen wij ook den zegen des Hee
ren verwachten, want in het 5de gebod 
vindt men niet aileen eene belofte, maar 
ook ee'n bevel om de voorvaderl(jke 
zeden te bewaren en te handhaven. Hij 
dacht dat het tijd wordt den godsdienst 
in de landstaal te houden, al wil men dat 
dan nog niet in de kerken doen, dan kan 
dat gedaan worden om het huisaltaar. 
V'oor een tijd geleden had hij gelegen
heid te zien, dat als iemand aan een on
trouw is, h\j aan aile drie ontrouw woi·dt. 
Een sprekend voorbeeld waren sommi
gen der J oden die hun taal, het He
breeuwsch, niet meer kennen. Omdat 
zij hun taal niet meer kennen, sluiten z~j 

·zich aan bij andere volken waarvan z\j de 
taal kennen, trouwen onder die volken, 
nemcn andere godsdiensten aan, en wor
den dus afvallig van hun geloof, taal, en 
nationaliteit, zij worden inderdaad on
trouwen. Hij was beschaamd om het 
eerst op te staan, daar er zoovele grijze 
vaders waren, doch daar zij niet opston
den en daar de zaak hem zoo zwaar op 
het hart drukte, kon hij niet zw\jgen. 
Hij hoopte dat er anderen zullen opstaan 
die hem zullen recht helpen en leiden. 

De broeder Duvenhage (Middelburg) 
had bezwaar er tegen dat sommige spre
kers toegejuicht werden, toejuichingen 
pasten in deze vergadering niet. D s. Du 

Toit zeide dat hij in het Taalkongres de 
bijvalsbetuigingen niet belet had, en ook 
hier wou hij het niet doen, omdat elkeen 
vrij volgens z\jn geweten moest handelen, 
doch h\j moest z\jne in stemming met broe
der Duvenhage betuigen, en meende ook 
dat het beter zal wezen, de toejuichingen 
in deze vergadering na te laten. 

D e broederJ. Grabe (Wakkerstroom) 
zeide dat hij in den Bijbel leest : " doet 
alles ter eere Gods," en op eene plaats : 
"ken den Heer in al uwe wegen," kon 
men den H eere verheerlijken met deze 
toejuichingen, goed; zoo niet, dan moest . 
men het laten. Hij kon niet verstaan 
hoe men deze 3 zaken ; taal, nationali- -
teit en godsdienst, van elkander scheiden 
kon. Als hij in de wereld moest rond
gaan, zonder godsdienst, dan zal hij het 
nooit recht krijgen ; dan was h\i verloren. 
Toen hij een klein kindje was heeft zijne 
moeder hem den H em·e leeren kennen, 
en leeren bidden ; zij deed dat niet in 
een vreemde taal, maar in zijn moeder .. ' 
taal, in de taal waarin zij elken dag tot 
hem sprak, in de Afrikaansche taal. Die 
taal waarin h\j het eerst van zijn Heiland 
vernam was hem heilig en zal hem hei
lig bl\jven tot den dag z\jns doods. 

Ds. Du To it zeide dat hij een aanmer
king wou maken naar aanleiding van wat 
de laatste spreker gezegd had .De laatstQ 
spreker had verteld hoe z\jne moeder hem 
ver:teld had van "onse liwe Heertji" 
(Liweneertji ). Dit was een woord dat 
algemeen door het Afrikaansche volk 
gebruikt werd. Daardoor wordt den 
kinderen geleerd dat · onze God niet 
een wreede, maar een lieve Heer is. Dan, 
het verkleinwoordje heeft in het Afri
kaansch tweederlei beteekenis, eerst van 
verkleining, en tweede van liefde, en 
gemeensaamheid. Zoo spreekt een kind. 
wanneer het b\jzonder respect, liefde of 
gemeenzaamheid wil uitdrukken van 
"m\jn pappi," "mijn mamr.ni," "mijn 
oompi," enz. Daar ligt dus groote 
kracht in die benaming. Er was echter 
nog meer in de benaming. Den Afri 
kaanschen kinders wordt verteld niet 1 

van "di," maar van "onse Liweneertji,', 
waardoor de Hee1·e hen nog nader ge
bracht wordt. In die benaming JiggeD 
dui drie onschatbare gedachten , opgeslQoo 
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ten : 1) dat de H eere onsr God is, 2:) 
dat Hij een lieve Heere is, en 3) ons ge
mee.nzaam is, niet een God verre, maar 
van nahij. 

D e Broeder .1 oubert ( Aberdeen) zeide 
dat het eerste dat hij van godsdienst 
weet, was dat hij als een klein zoontje b\j 
zijn vader zat, toen die bezig was met 

- den huisgodsdienst waar te nemen. Hij 
was in slaap gevallen, en toen hij ont
waakt'e was zijn vader klaar met gods
dienst houden. Zijn vader legde toen 
z\jn hand op zijn hoofd en zeide : " Kijk, 
mijn kind, slaap j\j dan solank as pappi 
lees en fer ons Liweneertji bid ·?" Dit 
had op hem een diepen indruk gemaakt, 
en is hem door zijn geheel leven b\j ge
bleven. Zijn vader sprak met hem in 
zijn moedertaal. Was een andere taal 

- beter, dan zou zijn vader het daarin ge-
• daan hebben. Hij stemde volkomen in 

met broeC!..er Grabe : :Als h\j zonder z\jn 
- godsdienst <loor de wereld moest gaan, 

dan zou h\j zich uiterst ongelukkig ge
. - voelen, en er nooit door komen. 

D e broeder P. Grabe moest, en kon 
toch niet spreken, want'hij was bevreesd 
dat zijn hart hem zou begeven ; maar h\j 

- vertrouwde op den H eeren hoopte dat de 
- - Heer hem sterken zal. R et is nu 20 

jaar dat het boekje : Die G eskidenis van 
- Josef uitgegeven werd, h\j heeft zich toen 
-een van die boekjes aangeschaft. Zijne 
. kinderen waren toen zoo groot dat zij 
_ begonnen te spellen, en te lezen. Hij 
had ·geen schoolmeester, maar leerde hen 
zel£. Maar wat h\j ook al deed, zij kon-

·den maar niet verstaan wat zij lazen in 
't Hollandsch. Hij kwam toen op de 
gedachte om hen die Geskideni.s 1'an .Tos~f 
te Iaten lezen. En wat zou h\j nu zien ? 
Zij verstonden niet alleen wat zij lezen, 
maar waren ook in staat hem te vertellen 
wat z\j gclezen hadden. .T a hun rnoeder
taal, die verstonden zij. Eri zoo aan
doenlijk vertelden z\j hem de geschiede
nis, dat h\j met hen zat te huilen. H et 
was hem toen duidel(jk geworden dat 
het evangelic in de moedertaal moest 
verkondigd, en de Godsdienst in de 
moedertaal moest gehouden worden. Hij 
zou deze 3 zaken nimmer van elkander 
scheiden, en zou nergens in de wereld 
gl!-an zonder alle 3 saam te nemen. 

D e broeder Dnvenhage zeide dat het 
zijn hart goed deed zulke taal te l10c:ll·en. 
D e H ee1·e eischt getrouwheid, en op de 
getrouwheid volgt de belooning. \Van
neer Israel afwe~ek van de voorvaderlijke 
zeden, gewoonten en Godsdienst is de 
straf des H eeren nooit uitgebleven, 
maar zoodra zij zich bekeerden en terug- 
gingen naar de oude paden volgde de 
zegen des Heeren steeds. En de God 
I sraels is ook onze God ; waarom I srael 
gestraft werd, daarom zullen wij ook ge-
straft worden. In Openb. 3 wijst de 
H eer er op dat Hij dit tegen de gemeen
ten heeft, n.l. dat zij van de liefde nitge
vallen zijn. 

Wij moe ten waken de liefde niet los te 
laten. En wij hebben zoo weinig liefde 
tot de voorvaderlijke zeden en gewoon
t en ! Toen h\i jong was, was hij steeds , 
met heilige vrees vervu ld voor zijn pre- ., 
dikant, maar dat was omdat hij de liefde 
miste ; nu dat z\jne oogen geopend z\jn, 
nu verkeerde h\i graag in gezelschap 
van zijn leeraar. Hij had gemeend dat . 
de Paarl een stijve plaats was, en was 
half in twijfel of h\j hierheen zou komen 
of niet, maar nu was h\i zeer vet!bl\jd dat 
h\j gekomen was ; zelden had hij zich 
zoo thuis gevoeld als nu, en dat was 
omdat wij hier met den band van broe
derliefde aan elkander gebonden zijn ;. 
wij zijn hie1: allen broeders. H\j wou 
nog eens er op wijzen dat de Heere 
getrouwheid eischte van de zijnen. Wij 
moeten de taal onzer ouders, die ouders. 
die H\j ons gelast heeft te eeren, onder
houden, en niet versmaden. Als wij die 
taalloslaten, dan laten w\j ook onze 
voorvaderlijke zeden en gewoonten los, 
en wat erger is, dan zal God ons ook 
loslaten. D an zal H\j toelaten dat wij 
afgetrokken worden met den stroom des 
tijds. Ret was de plicht van de ouders 
om de zeden en gewoonten, met taal en 
godsdienst der voorvaders bij de kinde
rea in te planten ; want de kinderen 
kunncn dat niet zelf doen. Er rust dus 
een onzachel\jke verantwoordel\jkheid op-
de schouders der ouders in dezen> 
W ordt het opkomend geslacht afge-
voerd, dan zullen de tegenwoordige 
ouders in de eerste plaats daar de schuld 
van hebben. W aartegen de ouders ook 
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geroepen werden te waken was tegen de verbroken el). miskend worden, maar zij 
menschelijke instellingen in den gods- blijken telkens niet te deugen, en dan 
dienst. H et was de plicht van elk moeten weer anderen gemaakt worden. 
ouder, elke nieuwe leer te toetsen aan De Bijbel is echter een genoegzaam wet~ 
Gods woord, en zoo noodig de kinderen hoek ons geheel leven door, en was het 
te waarschnwen. eenig wetboek waarmede onze voorou~ 

De broeder P. J. Badenhorst (Kort · ders de wildernis introkken. Z~jn Bij~ 
Piet) zeide dat de woorden van den jon- bel blee£ b~j hem steeds op ;den voorgrond. 
gen broeder W epener hem geraakt heb- De B\jbel · wei:d in onze dagen te veel 
ben, doch hij kon niet bij het begin op- door allerlei dagboeken van zijn recht~ 
staan, omdat h\j te ongeleerd was ; h\j matige plaats verdrongPn Nog onlangs 
wou wachten om eerst licht van anderen heeft een leeraar, met wien hij in gesprek 
te krijgen en te zien welke de richting was, er opgewezen dat b\j velen een of 
was. Hij gedacht nu aan de woorden ander dagboek de bijbd wordt. Hij 
des Heeren gesproken door een Zijner heeft zoo even van ongeleerdheid ·gespro~ 
profeten, waar H\j zegt dat er " een a1:m ken, doch h\j wou er op wijzen dat hij' 
en ellendig volk zal overblij¥en." Dit die op Gods woord staat de geleerdste 
was wat hem moed geeft ; het volk des va,n alle menschen en ook volkomen vei~ 
Heeren behoeft niet uit geleerden en lig is. Iemand die zijn godsdienst ver~ 
groote mannen te bestaan. . De jonge. acht, is waardeloos in de samenleving. -
broeder \V epener he eft gewezen op het D e broeder Erasmus (Beaufort West) 
5de gebod, en de belofte aan het eeren der zeide dat meer dan een innig verlangd 
ouders, en dus ook aan het bewaren der heeft hier tegenwoordig te zijn, maar zij 
voorvaderl\jke zeden en instellingen ver- werden verhinderd ; daarom moesten zij 
bonden, en hij kon niet anders dan amen die tegenwoordig zijn dankbaar wezen 
daarop zeggen '; die jonge broeder heeft voor dit voorrecht. 
recht gesproken. H\j wou op eenige H\j hoopte dat allen die hier tegen~ 
eigenaardige uitdrukkingen w\jzen wel- woordig z\jn hongeren en dorsten naar 
ke gebruikt werden om den Heer als het ware ziele-voedsel. Toen hij van 
een minzaam en liefder\jk God voor te morgen hierheen opkwam en z\jn voet 
stellen. Zoo heeft hij in gebeden ge- over den drempel zette, schoten hem de 
hoard van "liwe, zoete J ezus" en woorden des Heeren te binnen, gespro~ 
" Heere, ge m\j persent-genade," enz. ken tot Mozes bij den brandenden braam~ 
Zoo bidt men in de moedertaal ; alzoo bosch. Wij staan ook vandaag alhier 
kan men niet bidden in eene vreemde op heilig grond. Godsdienst, nationali~ 
taal. H\j wees ook er op hoe godsdienst teit en taal zijn een, en mogen niet van 
en nationaliteit in Mozes vereenigd en elkander gescheiden worden. Hij was 
onafscheidelijk aan elkander verbond~n zeer verblijd dat hij het voorrecht h!!-d 
waren. Let maar op, en in onze dagen hier tegenwoordig te wezen. De Bijbel 
kan dat veel waargenomen worden, als was onze eenige richtsnoer, en de jonge~ 
iemand zijn taal veracht, dan veracht h\j ling zal aileen dan zijn weg zuiver hou~ 
ook zijn godsdienst, ja dan mist hij de den als hij dien houdt naar het woord 
ware godsdienst. Dit is een versch\jn- van God. Wij leven nu in een zeer 
sel dat helaas in onze dagen maar al t e gevaarlijken tijd. In 2 Tim. 3 staat, dat 
veel bij de halfgsleerden waargenomen er zullen komen zware tijden in de laat .. 
wordt. Wij moeten ook vast ho\1-den ste dagen. H\j wou vooral het vrouwe .. 
aan de zeden onzer vaderen. lijk geslacht waarschuwen, want er rust 

En waar kregen zij hunne wetten ? eene groote verantwoordelijkheid op hen 
De Bijbel was hun eenig wetboek waar- zoowel ten goede als ten kwade in het 
in voorschriften te vinden zijn voor alle vormen van het karakter, hetgeen vooral 
omstandighedcn des lev ens. N u maakt toevertrouwd is aan de vrouw. Hij 
ons Parlement gedurig wetten, maar waarschuwde de jonge menschen om d~ 
buiten den Bijbel om, en wat is het ' ge- zeden hunner voorouders niet te verach .. 
volg ? niet alleen dat de wetten gedurig ten. De moeders moeten wakker Ziijit 



•. om de zeden en gewoonten der voorou
' ders voort te planten b\j de kinderen. 

Het zaad dat wij in onze kinderen zaaien 
zal in het voJgend geslacht vruchten 

· dragen en wee ons zoo wij slecht zaad 
gezaaid hebben. Laten wij tot de oude 
paden t'erug keeren en daarop wandelen. 
Laten wij onze taal waardeeren, want zij 
is de fontein waaruit wij putten moeten, 
en waaruit aile zego:1ingen uit opwellen. 
David vergelijkt de moeder hij den hoek
steen van e·en huis, en met recht ook, 
want de moeder bekleedt een even be
langrijke plaats als de hoeksteen. H~j 
waarschuwde vooral tegen de verkeerde 
opvoeding welke onze dochters op som
mige scholen ontvangen. H\j wees er 
o~ dat het nog niet tc laat was, als ou
ders ontdekken dat zij hunne kinderen 
verkeerd opgevoed hadden, het natio
naal gevoel nog niet genoeg ontwikkeld 
hadden, da:R was er nog tijd het verzuim 
te verhelpen. 

De broeder D. . B. Hauptfieisch 
(Wellington) zeide dat wij hier in een 
broederl\jke bijeenkomst bijeen zijn geko
men en dat het niet noodig is allerlei 
verschooningen te maken voor ongeleerd
heid, enz. De zaak die heden morgen 

- besproken werd heeft h~m warm 
gemaakt. Hij was een van de oprich
ters van het Genootschap van rechte 
Afrikaanders. Toen . men met die 
beweging begon, is hij naar den Heer 
gegaan om licht, en de Heere heeft hem 
duidelijk gemaakt dat deze de rechte 
zaak was, en sedert toen heeft hij steeds 

-hartelijk saam gewerkt met 1den Afri-
-kaander. H~j had het bitter zwaar 
gekregen terwille van zijn taal en natio
naliteit ; h~j ontmoette tegenstand aan 

;aile kan:ten, zelfs in z~jn eigen huis, maar 
vooral van predikanten. De Heere 

·heeft hem echter gesterkt als een 
Boanerges ( zooals een broeder onlangs 
hem noemde) en het verbl~jdde hem te 
kunnen zeggen dat de tegenstand steeds 
machteloozer werd. Hij heeft de Afri
kaansche zaak aan Gods woord getoetst 

..en .zij heeft den toets doorgestaan. Zoo 
.deed .hij met elke zaak die hij ontmoette; 
_hij toetste die aan Godswoord en kon zij 
den toets niet doorstaan, dan had hij 
daarvoor ook geen 1respect. En in onze 

dagen waren er teveel zulke zaken die 
een toets niet 'kunnen dom·staan. Het 
deed z\jn hart goed te zien dat de jonge 
Afrikaanders beginnen op te staan voor 
hun taal en nationaliteit. H~ gewaagde 
ook van 2 jonge advokaten die .bezield 
waren met echte vadm·landsliefde en 
hard werken voor hun . land en volk. H~j 
was hoogmoedig op zulke jonge Afri
kaanders. Het was echter voor die 
jonge Afrikaanclcrs zp.er moeil\jk om 
staande te bl\jven, en daarom past het 
ons, hen met onze gebeden te onder-· 
steunen. Hij - was ook overtuigd dat 
taal, natianaliteit en godsdienst onaf
scheidelijk aan elkanQ.er Yerbonden 
waren. 

D e broeder J . Loots (Prieska) zeide 
dat z\jn gemoed vol was ; zijne ziel heeft 
naar deze vergaclering verlangd. Hij 
kon er in roemen dat hij godvreezende 
ouders had, die hem in zijn moeders taal 
zijn God lem·den kenneq. Zijne ' o.uders 
waren eenvoudige menschen, maar god.
vruchtig en do"ordrongen van een echt 
nationaal gevoel, en hebben hem zoo 
opgevoed dat hij vandaag trotsch op hen 
kan wezen, ook was hij trotsch er op de 
Afrikaansche taal z\jn taal, en het A:hi
kaansche volk z~jn volk te noemen. H\j 
kon zich niet vcreenigen met de heden
daagsche nieuwigheden, maar hield vast 
aan de zeden z\jner voorouders. Hij kon 
zich ook niet vereenigen met het onder
wijs systeem nu in zwang, want de kinde
ren worden bedorven op de scholen. 
Hij was in groote moeil~jkheid, wat met 
zijne kinderen te doen, doch de Heere 
ga£ uitkomst, h\j ho01·de gelukkig van de 
Gedenkschool te Daljosafat. Daar wordt 
nog een echt bijbelsche en nationale op
voeding gegeven. Daar zijn taal natio
naliteit en godsdienst nog ve1eenigd. H\j 
betuigde ook zijne dankbaarheid dat het 
hem vergund werd hier in deze Samen-. 
komst tegenwoordig te zijn waarvoor hij 
den Heere dankte. 

De broeder Naude (Heilbron 0. V. 
S.) zeide dat het b\j hem eene vraag was 
of al de opgekomenen wisten wat deze 
Samenkomst beteekende. Zij was van 
groot gewicht voor ons allen. Het hart 
van meer dan een heeft gebrand om hier 
te wezen, maar velen konden niet komen 
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wegens onvermijdelijke omstandigheden. 
Maar v!j hebben die verzekering dat zij 

-die afwezig zijn voor ons bidden, en w!j 
mocten ook voor hen bidden. Toen hij 
van hnis ging was hij in twijfel of de 
Afrikaansche taal ook hier aan de Paarl 
geldig is, en hoe verblijd was h\j om uit 
te vinden dat dit het geval is ; h!j ge
voelde zich alhier als onder zijne broeders. 
Hy heeft uitgm·onden dat w\i in den 
Godsdienst niet zonder de Afrikaansche 
taal kunnen klaar komen, want de een-

·-voudigen vel'staan H ollansch niet, maar 
Afrikaansch wel, daarom moest het 
evangelic hun in de Afrikaansche taal 
verkondigd worden. Het was daarom 
van zoo groot belang dat de Bijbel in 
Afrikaansch moet vertaald worden. Hoe 
zal het gaan als de dagen aanbreken 
wanneer wij den Bijbel niet meer vrijelijk 
mogen lezen, maar hem in het veld achter 
een bosch in de eenzaamheid moeten 
lezen ? Dan kunnen wij niet naar anderen 
gaan om Iicht, en hoe zullen wij den 
B\jbel dan verstaan in een vreemde taal ? 
Daarom moet de Bijbel in Afrikaansch 
wezen, opdat wij hem ook kunnen ver
staan als wij hem lezen. H et wordt ook 
tijd dat het evangelic in de kerken in de 
moedertaal zal verkondigd worden, want 
de eenvoudigen ·verstaan de kanseltaal 
volstrekt niet, en daardoor blijven som
migen nit de kerk. H!i gaf een voor
beeld, hoe slecht de Hollandsche taal 
verstaan wordt. N abij hem woonde een 
man die den Bijbel in het Hollandsoh 
aan zijne kinderen voorlas, maar de kin
deren verstaan er totaal niets van, doch 
als h\j het gelezene in het Afrikaansch 
duidelijk ~aakte, dan verstonden · z\j 
alles. 

De broeder Nic. Badenhorst Sr. zeide 
· dat w\j afgeweken zijn van de oude we
gen, en w\j worden onkerkelijk en on
godsdienstig, en de oorzaak hiervan is 

.de vreemde zeden die w\i navolgen, en 
vreemde talen die wij napraten. Wij 
worden gestraft omdat wij onze taal, 
nationaliteit en godsdienst verwaar
loosd hebben. Geve God dat wij nog in 
tijds ontwaken om het verkeerde recht te 
mitken, en geve God dat de geest van 
verwijdering van ons w\jke. Een 

tbroeder had het woord " dopper " ge-

bruikt h\j zou liefst zien dat dit niet 
weer gedaan werd, daar dit als een 
scheldnaam beschouwd wordt. 

D e broeder P. Swanepoel was ver
blijd te zien dat er eim geest in de ver
gadering 1heerschte om de zaak in de 
rechte richting te bevorderen, en terug 
te keeren naar de oude paden. H\j was 
ook een ongeleerd man, en dit had h\j te 
danken aan de verkeerde zeden en 
slecht onderwijs systeem. Omdat- zijn 
vader hem niet tot in den grond had 
lnllen Iaten bederven, daarom moest hij 
uit de school blijven. Gelukkig was er 
nu een school als de Gedenkschool, en 
het was onze plicht die ' school te onder
steunen. 

D e broeder Chari Cilliers (Lindley 
O.V.S.) zeide dat h\j laatste jaar niet 
tegenwoordig kon wezen, maar was ver
blijd dat h\j nu den kans daartoe had. 
Toen hij van huis ging vroeg iemand ' 
aan hem : wat h\j hier kwam doen,- waar
op hij antwoordde dat hij het zelf niet wist, 
maar dat hij een onwederstaanbare be
geette had om de Samenkomst by te 
won en. N u verstond hij waarom hij 
hierheen ·moest komen; hier vond hij 
waarnaar zijne ziel tevergeefs smachtte; 
hier vond hij zielevoedsel. Hij had een 
zeer godvruchtige moeder doch verloor 
haar door den dood toen h\i nog maar 9 
j aar oud was, doch z\jn dierbare vader 
en v rome grootvader ( Sarel Cilliers, 
oude V om·trekker) hebben hem in zijn 
moeqertaal in de vreeze des Heeren op
gevoed. H\j vertelde toen hoe h\i eens 
met eenige transport wagens op weg 
was. Toen hij zou vertrekken vroeg . 
zijn grootvader aan hem, wie met hem , 
zoo meegaan, waarop h\j een of twee 
namen noemde. D aarop zeide zijn grout
vader: " En gaat er niemand meer met 
j e saam ?" hetgeen ontkennend beant
woord werd ; waarop zijn grootvader 
verder vroeg : "En gaat de Heere dan 
niet met je mee ?" Dit maakte op hem 
zulk een diepen indruk dat dit het keer
punt in zijn Ieven werd. Hij was een 
man die zelden van huis ging, en kwam 
weinig rond, doch hij werd gedrongen, 
en kon he niet helpen, hij mo.est hierheen 
komen; en hij was zeer verblijd dat hij 
gekomen was. 
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De broeder Fouche (Middelburg) 
zeide dat de zaak hem ook zwaar op het 
hart drukte ; over het onrecht onze taal 
aangedaan kon h~j nog zwijgen, maar 
over den Godsdienst niet. Het was 
zijns inziens verkeerd dat godsdienst 
het laatste genoemd werd op het pro
gram. De godsdienst moest alt~jd 
voorop staan. Geve God dat dit in 
alles zoo werd, en dat de godsdienst 
steeds mocht vooruitgaan. Toen hij 
nog zeer klein was vertelde z~jne moetler 
hem in z~jn moedertaal van den lieven 
Heere .T ezus. Oris godsdienst was nog 
onvolmaakt, omdat hij niet in de natio-

" nale taal gepredikt werd. H~j zou voor
stellen dat e.ene stem van deze vergade

- ring moet uitgaan ongeveer als volgt : 
:__ Dat deze vergadering van gevoelen is 

dat Gods woord in de nedetjgste en een
voudigste taal moet gepredikt worden. 

...: D e kanseltaal was te hoog en onver-
staanbaar. Hij kwam meer dan eens 
uit de kerk dat h~j niets verstaan had, 

~ omdat de taal voor . hem te hoog was. 
Ret was treurig en toch was het zoo 
dat wij !}ods woord niet verstaan, omdat 

_de taal waarin het geschreven is voor 
ons te hoog is. De B~jbel moet ons 
richtsnoer wezen, en hoe kan hij dat 
wezen als wij hem niet verstaan ? Onze 
vrome ouders hebben ons in de vreeze 
des Heeren opgebracht, maar hoe gaat 
het nu met de jonge menschen? Z\j 
gaan achteruit, en dit, omdat wij onze 
taal verachten. 

D s. du Toit maakte duidel~jk dat het 
woord' " Godsdienst "feitelijk niet !!'chter
aan stondop het program, want d'ie woor
den ( Taal, N ationaliteit en Godsdienst) 
waren als 3 kostbare paarlen in een snoer 
geregen, begint men nu van de eene zijde 
te tellen dan was de eene voor, en begint 
men van de andere zijde dan was de 
andere voor ; z\j waren allen voor en 
achter, of beter gezegd, gelijk Maar 
dan, zij zijn onafscheidel\jk aan elkander 
gehecht zoodat indien men het eene 
neemt men ook het andere heeft. Hij 
moest met den laatsten · spreker samen
stemmen dat het wenschelijk zal wezen 
op dit punt eene stem uit de vergadering 
te laten uitgaan min of meer in den geest 

' als door den laatsten spreker ,\tan de hand 

gegeven. H~j ondervond het meer en• 
meer dat woorden weinig beteekenen, en 
.als men slechts spreekt, dan bl~jft eene 
zaak ook dikwijls waar zij was. Duizen- . 
de oogen waren op deze vergadering 
gevestigd, en het was dus dubbel 
wenschelijk dat uit deze vergadering een 
stem zal uitgaan, zoodat anderen kunnen 
zien wat hier gedaan wefd. Als een 
bewijs dat vele oogen belangstellend op· 
deze vergadering gericht waren kon hg 
melden dat de verrichtingen van het 
Taalcongres en de Samenkomst laatste · 
jaar afzonderl\jk in boekjes afgedrukt 
werden, van die boekjes waarin de han- · 
delingen van het Taalcongres voor
kwamen was nog eene groote hoeveel- 
heid voorhanden, maar die waarin de 
verrichtingen van de Samenkomst in 
voorkwal!1en waren slechts nog weini- · 
gen oveng . 

Uit de discussie is hetduidel~jk geble
ken dat er maar een gee1>t in de Verga
dering was, en toch bekeek elkeen de 
zaak van eene andere zijde, en kwamen 
dus allen bij hetzelfde middelpunt terug. 
Hij vroeg de vergadering of het niet 
goed zal wezen een stem te laten uit- · 
gaan ; dan zou h~j trachten in den geest 
der discussie iets op te stellen en later · 
voor te leggen. D e vergadering was 
het him·mee eens. 

De broeder D. van der M·erwe was. 
verbl\jd dat hij allen tegenwoordig broe-
ders noemen mag. W~j moeten doen. 
zooals de mieren : elkeen zijn eigen werk 
doen, en toch allen samen werken tot 
een groot doel ; en een ieder moet zijne 
eigenaardige gaven en talenten ontwik-· 
kelen. Tot zijn leedwezen moest hij nu 
erkennen dat hij zich vroeger voor zijn 
taal geschaamd had ; maar God heeft 
gelukkig zijne oogen geopend, en nn 
schaamde hij zich zijner taal niet meer . . 
Hij gevoelde ook dat deze 3 zaken niet 
gescheiden kunnen en mogen worden •. 
H~j was bl~jde dat het nationaal gevoel 
in tijds b\j hem ontwaakt was, nu kon hij, I 
gedrongen door ware vaderlandsliefde, 
ook z\jn volk dienen. De Godsdienst ' 
was de bron, waaruit wij voor alles in , 
alle omstandigheden putten kunnen. [ 
Deze drie zaken moeten vereenigd wor-- ' 
:len en mogen niet gescheiden worden. 
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·De broeder P. Grabe zeide dat hij 
door zulk een gevoel overmeesterd werd 
dat het ·hem onmogel[jk was te spreken ; 
hij kon de woorden maar niet uitkr\jgen, 
hij gevoelde zich nu echter versterkt en 
zal trachten te spreken. Allen die het 
woord hadden, hebben erkend dat taal, 
nationaliteit en godsdienst onafscheide
lijk aan elkander verbonden z\jn. Hij 
had vroeger veel er over nagedacht of, 
zoo h\i zich met godsdienst wou bemoei
en, h\j de politiek niet geheel en al vaar
wel moest zeggen. Doch hij werd vast
gekeerd door .Matth. 25, en het is hem 
duidelijk geworden dat godsdienst en 
politiek juist tezamen moeten gaan. 
Wij gaan achteruit, omdat de zeden on
zer voorouders verwaarloosd worden. 
Hoe gaat het nu in onze dagen ? V roe-

: ger als men op een boeren plaats iemand 
zag aankomen was men verbl\jd en die 

bij den doop een dure belofte voor God 
afgelegd aangaande de opvoeding hun
ner kinderen, komen zij die beloften na ? 
Hehvordt tijd dat wij ontwaken en het 
verkeerde recht rnaken. 

De broeder C. Liebenberg .T~·. zeide
hat h[j ook gewacht had om op te staan~ 
in de hoop dat een of ander op de oor~ 
zaak van den achteruitgang zou wijzen, 
en dit :is nu ten deele gedaan geworden 
door den broeder Grabe door op de scho-· 
len te w\jzen. .Maar de scholen waren · 
Biet al, de groote £out ligt bij de: predi
kanten. De meeste predikanten ver
kondigen de leer dat taal, nationaliteit 
en godsdienst niet mogen samengaan. 
Hier in deze vergadering z[jn deze drie 
dingen niet gescheiden, maar buitena£ 
z\jn z\j over het algemeen gescheiden, 
daarom moeten wij naar buiten werken. 

reiziger werd zeer vriendelijk en gastvr\i De predikanten gaan niet met ons, want 
onthaald, maar nu ziet men een vreem- waarom is hier geen een predikant tegen
deling liever weggaan dan komen. woordig ? Hier is slechts een predikant 
Vroeger was het gebruikel\jk dat, als tegenwoordig, en de andere predikanten 
en vreemdeling bij iemand aan ' huis zijn de meesten verbitterd op hem. .Maar 

komt, de kinderen des huizes met den Iaten zij maar vertoornd wezen op hem, 
hoed in de hand inkomen en den vreem- hij doet oneindig veel ter versterking en 
aeling groeten met "dag oom," of "dag opbouwing van Gods geloovigen. Het 
nee£ " naar gelang van omstandigheden, heeft hem d1kw~jls, wanneer hij naar een 
maar nu groeten zij volstrekt niet, of z\j preek zit te luisteren, gehinderd te 
moeten eerst ge'introduceerd zijn, en dan denken, dat die man die daar te preekt 
nog komt er een stijve, halfhartige de leer verkond.igt dat taal, nationaliteit. 
'Mr." uit. Nu vraagt men, maar waar en godsdienst, niet mogen samen gaao 
'gt dan het kwaad ? Daarop antwoord- Het zou beter wezen als de predikanten 
e hij : in de eerste plaats in de scholen. ook op politiek gebeid onze liedslieden 

~ij was bl\jde dat hij z\jne opvoeding worden en ons uit onze politieke moei
van z[jn ouders gekregen had. N u voe- lijkheden helpen. Eene andere zaak dat 
en de ouders de kinderen niet meer op; hem ook hinderde was dat de predikanten 
een, z\j gaan naar de nieuwerwetsche over het algemeen gekant waren tegen 
cholen, daar worden zij vol doodelijk de Gedenkschool, de eenigste school 
ergift gepompt, en komen glad bedor- alwaar een echt nationale opvoeding ge~ 
en naar hui s. geven werd. D e predikanten waren ook 
Inplaats van welopgevoede menschen voor het meerendeel gekant tegen de 

omen zij als onbeschofte rekels naar Afrikaansche taal. In de vergadering 
uis. Hij wou vragen of w\j konse- was een oude broeder die soms diensten. 
went handelen met onze kinderen ? hield, waarnaar hij veel liever luisterde' 
orgen wij voor de behoorlijke opvoe- dan naar preeken van vele predikanten· 
· g van hen ? .Mogen wij toe Iaten · dat maar die oude broeder was ongeleerd en. 
en in de school ingeprent wordt, dat preekte dus in Afrikaansce, maar dat 

I, nationaliteit en godsdiengt niet mag niet, daarom mag die oude broeder
ogen samen gaan? .Mogen wij toe- j niet meer in de kerk preeken. Wil men 
ten dat onze kinderen naar het verder£ hem nu ho01·en dan moest hij in een pri-
sleept worden ? D e ouders hebben, vaat huis preeken. 
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De broeder 0. A. Badenhorst, 
( W akkerstroom) stemde volkomen in 
met wat gezegd is over deze belangrijke 

. zaak ; deze 3 zaken moe ten samengaan 
"en mogen niet gescheiden worden. H~j 
·.hall geen kans in een school opgevoed 
- te worden, doch zijn vrome ontslapen 
·vader, heeft hem een degel\jke opvoe
ding gegeven~ - Het was hem treurig te 

· zien hoe de jonge menschen achteruit 
gaan ; het is nu voor hen te vernederend 

· .elkander te ~gro,ten ; ook werd hij die 
-nog moed genoeg had te - spreken van 
;" oom" o£ " tante " uitgelachen. De 

' liefde is verkoud; er moet meer liefde 
wezen onder ons ; de liefde lmoet weder 
opg13wekt ;worden. Ook was er groot 
·gebrek aan samenwerking onder ons. 
·De predikanten deden ook niet hun 
plicht. Hij kan bew\jzen dat een predi
kant de oorzaak was dat een kind een 

- l~mg~n moest v ertellen omdat h\j (de 
pred1kant) te trotsch was om een £out 
die hij gemaakt had te Iaten uitk{)men. 
W at moet men van ,zulke voorgangers 

-denken ? Wij moeten zoo Ieven en 
·handel en dat wij voor IGod kunnen 
-bestaan. H\i dankte God dat hij zulk 
.een vader had die hem opgevoed had in 
de zeden zijner voorouders. Onze leuze 
moet steeds wezen : recht · en gerech
tigheid verhoogd een · volk. H\j ga£ 
een voorbeeld hoe iemand eens z\jne 

.vader wou bewegen om gras te stelen 
voor z\jn vee, waarop z\jn vader geant
woord had dat h~j al zoo ·lie£ al zijn vee 

-v~rliezen zou vo6r hij gras zou stelen. 
D eze was de ~ soort van opvoeding die 
zijn vader hem gegeven had. Maar hoe 
worden de kinderen nu opgevoed ? ~et 

:wordt oogluikend aangezien, ja in vele 
,gevallen kan men b\jna zeggen dat z\i 
aangemoedigd worden om kwaad te 
do en. 

De broeder .Du Toit ( Graaff-Reinet) 
zeide dat zijn gemoed vol was en h\j 
-moeilijk kon spreken. Hij had het ook 
al dikwijls ondervonden dat deze 3 zake.n 
-onafscheidel\jk aan elkander verbonden 
waren. De Bijbel had hem nationaliteit 
geleerd. H\i heeft voor eenigen t\jd een 
preek gelezen over godsdienst en natio
~il'ijt~it, :w.~tarin ~uidelijk . uiteengezet 
werd hoe die 2 hand aan hand gaan, en, 

die preek heeft hem ook met een natio
naal gevoel gevuld. Die preek was 
geschreven door een waren Afrikaander 
die zelven van een echt nationaal gevoel 
gevuld is. Men heeft gesproken van 
de predikanten, maar hij was overtuigd t 

dat elke ware Afrikaander predikant 
met ons zal samen werken, en zij die niet ' 
met ons meegingen waren geene ware 
Afrikaanders. Elke ware Afrikaander 
predikant zal ook zoo preeken dat een • 
ieder hem kan verstaan. Een groote 
£out was dat Dr. M1i.ir hier gedurig 
vreemde schoolmeesters invoerde, die · 
met ons hoegenaamd geen de minste 
sympathie hebben. Aan uitlanders 
werden de voorkeur gegeven en de zo:. 
nen des lands werden achteruit gestooten, 
om dit te bew\jzen noemde h\j een voor
beeld te Graafi Reinet alwaar het zoo 
ging. Maar er was alt~jd h·oost en raad, 
w\j moeten onze m<;>eil\jkheden voor den 
Heere leggen. De schoolbesturen moes
ten ook meer in de handen 'van Afri
kaanders wezen dan zal het beter _gaan. 

De broeder Van den Berg wou weten 
of hij broeder 0. A. Badenhorst goed 
verstaan had waar deze gezegd had dat 
de kinderen nu aangemoedigd werden om 
kwaad te doen. De broeder Badenhorst 
zeide, dat indien hij dat gezegd heeft, 
hij zich verkeerd heeft uitgedrukt, zijne 
bedoeling was dat men nu minder 
streng was met de kinderen wanneer z\j 
kwaad doen dan vroeger. 

De vergadering verdaagde toen tot na " 
den middag. 

NAMIDDAG ZITTING. 

Hetzelfde punt, n.l. de verhouding tus- ·~ 
schen taq,l, nationaliteit en godsdienst, 
was nog aan de orde. 

De broeder Casper Badenhorst zeide 
dat h\i niet over denzelfden grond wou 
loopen. Hij was overtuigd dat de 3 
genoemde zaken niet gescheiden kunnen 
worden. Deze 3 zaken waren, zijn, en 
zullen alt\jd aan elkander verbonden 
blijven. Hij wou de vraag stellen ; 
waarom en wanneer zijn zij dan geschei
den ? Ook wou hij weten of wij wel op 
den rechten weg zijn door deze 3 zaken 
weer aan elkander te willen binden ? De 
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Gereformeerde predikanten waren schoon 
en h\j kon hen niet beschuldigen. Maar 
er was eene andere kwestie, n.l. hoe kun
nen wij den godsdienst weer tot een 
maken ? want er was zoo groot verschil 

: van opinie in dezen in ons land. 
D e broeder N au de (Bethlehem) had 

al den t~jd aandachtig toegeluisterd, en 
kon niet anders dan instemmen met het
geen gesproken is. Het is gebleken dat 

,. w\j, allen een weinig meer kunnen en 
moeten doen. H\j was van gevoelen dat 
het wenschel\jk is een Ger. godsdienstig 
maandblad uit te geven in de Afrikaan
sche taal ; het moet een eenvoudig blad 
wezen, zoodat allen kunnen verstaan wat 
er in staat ; en het moet ook zoo goed
koop wezen dat het in .bereik van de 
armen kan komen. Hij was van gevoelen 
dat zulk een blad de vom·looper van de 
Bijbelvertaling zal worden. 

Ds. dn Toit zeide dat de laatste spre
ker een zeer belangrijke opmerking ge
maakt had. T er bevordering van de taal 
en letterkunde hebben wij Ons Klyn~ji, 
maar er werd nog g isteren besloten dat 
On.~ Klyntji zich niet met godsdienst 
moest inlaten. Dan was er de Getuige, 
IJl.aat· de Getuige wordt niet in de volks
taa,l geschreven en heeft een ander roe
ping en richting. W at de broeder heb
ben wil is blijkbaar het " evangelic in de 
Volkstaal." Het blad moest vooral 
bestemd wezen voor de armen en moet 
du s goedkoop wezen, zegge 2:s. per jaar. 

• En dan moet het ook in eenvoudig Afri
kaansch geschreven worden, zoodat de 
minst ontwikkelde het kan verstaan. 
De gedachte was een zeer vruchtbare en 
wei de ernstige overweging waard. Ge-

• steld de uitgevers zeggen l Nu wei, 
w\j laten Ons Klyn~ji onveranderd, en 
geven dan een godsdienstig maandblad 
uit gegrond op gereformeerde beginse
len, zal dat niet beter we7.en, dan Ons 
Klyntji te vergrooten ? Hij zou de ver
gadering raden niet licht\'aardig over 
dit punt heen te stappen. , 

De broeder P. G. duPlessis was niet 
gekomen om te leeren maar om gelee,rd 
te worden, maar het was hem nn onmo
gel~jk te zwijgen, h(j moest, wat hem op 
het hart drnkt nitspreken. \Vii verkec
;·en in eenen dnif't.<wen t\jd en wij moeten 

Iicht hebben. Hij had hie.r nu een wei
nig Iicht gekregen. Maar waarom zijn 
wij zoo ver afgeweken van de wegen 
waarin onze voorouders wandelden ? 
Het is omdat wij ongehoQrzaam waren. 
Het is meer dan tUd ; w~j moeten weder 
terug keeren. . · 

De broeder C. Liebenberg Sr. zou 
kort en za.kelijk wezen. Hij zou een ant
woord geven op de vraag van den laat
sten spreker, n.l. waarom w\j zoo ver a£
geweken zijn van de oude wegen. ' Het 
was omdat de oude wegen in vele geval
!en niet zoo aanvallig en aanlokkelijk 
wareri als die waarin wij nu wandelen. 
Zijne moeder had hem geleerd in een -
boekje genaamd Donde1·sla.9 der Godde
loozen. Daarin werd de hel en de ver
doemenis vreesel~jk afgeschilderd. Haar 
onderricht was streng maar goed en 
degelijk. N u worden helen verdoemenis 
niet meer zoo vreesel\jk voorgesteld. Met 
der tijd komen er ook ~Is van zelve an- · 
dere gewoonten en · gebruiken in. Zoo 
herinnerde hij zich nog goed hoe zijn 
moeder hem heeft lem·en bidden voor z\j 
des avond,s naar bed gaan. Hij had nu 
eim zoontje, en h\j heeft opgemerkt dat 
dat kind uit zichzelven en z\jn eigen ge
bedje bad. Hoe dat zoo ~warn weet h\j 
zel£ ni et. . 

Hij hermnerde zich ook nog goed 
welk omstand er in zijne kindsche dagen 
gemaakt werd als er een predikant op 
eene boeren plaats kwam. De domine 
moest in een aparte kamer eten en sla-· 
pen, en werd in vele gevallen bijna als 
een heilige vereerd. Nu was het geheel 
anders : de domine eet aan de tafel en 
men ging met hem heel gemeenzaam om. 
Godsdienst is nn zeer volop en goed
koop ; op alle hoeken der straten kon 
men godsdienst krijgen, vooral H et 
Heilsleger. H~j zou graag willen weten 
of die soort van godsdienst verkeerd is: 
Men heeft gesproken van \'Crkeerdhe-· 
den en onge1.·~geldheden in de kerk, maar 
als er zulke dingen zijn, dan is het de 
schuld des kerkeraads, want de kerke
raad moet waken voor de bela.ngen der 
kerk. 

D e b!·oeder N. Ba.denhorst .T r. getuig
de ook dat taa,l nationalitcit en godsdienst 
nict g?schr;idcn kunncn worden, zoe" als. 
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reeds bewezen. Het zou zeer gevaar
lijk wezen deze 3 zaken van elkander te 
scheiden want .als ei· bijvoorbeeld geen 
·godsdienst in eene politieke vergadering 
is, dan z~jn de jonge menschen in den 
regel zeer onordel~jk en gaat het er soms 
recht dol toe. Iemand heeft er op ge
wezen dat de jongemenschen zich zoo 
onordelijk geclragen wanneer zij met den 
ttein reizen, maar clat was omclat zij geen 
goclsclienst haclclen. Als men den gocls
,dienst ter zijcle zet gaat het altijcl zoo. 
Onze jonge menschen willen zich slechts 
in cle kerk orclel~jk geclragen, en komen 
·z~j dan claar uit, clan hebben zij blijkbaar 
hun goclsclienst in cle kerk achtergelaten 
-en gaan clan maar weer op hun ouclen 
weg voort. En cl1t was omdat men hen 
verkoncligt clat ,goclsclienst en politiek 
afgescheiclen en niets met elkancler te 
maken hebben. ;Hij wou van D s · cln 
Toit weten van waa:r · die scheicling ge
komen was tusschen goclsclienst en taal 
en nationaliteit. 

D s clu Toit zeicle, of het niet bete r 
zal wezen als die broecler zelf zijn vraag 
beantwoorclt; mogelijk heeft hij een ant
woorcl er op. Hij wees toen er op clat 
·goclsclienst en politiek in de oucle kerk-· 
leer en Dortsche leerregels niet van 
elkancler gescheiclen waren. Een ancler 
bew~js clat politiek en godsclienst vneger 
saam gingen ,'Vas cle oucle Staten B\ibel. 
Die Bi,ibel werd uitgegeven, niet door 
-de kerk, maar door den staat ; op last 
van cle Staten Generaal. Gaan wii naar 
onze oucle Kerk Orclonantie, clan ~inclen 
w\i clat ook claarin cle staat, Regeering, 
.erkencl worclt. Nraar waar komt cle 
scheicling clan van claar ? vraagt men. 
Is het niet mogelijk clat cle vreemcle pre
·di,kanten en schoolmeesters claar iets 
mecle te cloen hebben ? Is het niet moge
lijk omclat cle plaatsen van cle zonen des 
'lands te veel door vreemdelingen inge
·nomen .,.erden en worden ! Men weet 
hoe het vro.eger ging, wij haclden gebrek 
aan leeraren, en toen werden leeraren 
uit Schothtnd ingevoerd, mannen, die 
·niet met;onze taal en nationaliteit konden 
vo.elen en sympathiseeren, daar zij v:m 
.een andere nationaliteit waren, en de 
zeden, gev.~oonte~ en vooral de taal on
:zer mensch~n niet kenden. 

Hij wil goed verstaan wezen, h\i zegt 
niets tegen deze menschen ; integendeel 
moeten wij dankbaar zijn voor het goede 
dat zij voor ons gedaan hebben. .· lVIaat; 
het was hen eenmaal onmogelijk ons 
nationaal gevoel en onze taal te bevorde
ren en aan te moedigen gelijk echte 
lanclszonen. W erd hij vandaag geroepen 
om het Evangelie in Schotland te ver
kondigen, clan zal het hem ook onmoge-:
lijk zijn cle Schotsche nationaliteit en taal 
te bevorderen. Gelukkig is cle positie 
nu verandercl en nemen cle landszonen 
cle plaatsen in van de Schotsche predi
kanten; cloch ongelukkig is het kwaad 
reeds zoover gevorderd. W at vroeger 
het geval was met den predikant, is nu 
grootel\jks het geval met cle onclerw\jzers 
Ruim £ van onze ondenvijzers waren 
Schotten en Engelschen ; zij bevorderen 
cle taal en nationaliteit niet, en het groote 
meerendeel onzer kinderen wordt aan 
hnnne zorg toevertrouwd ! I s het dan 
wonder clat onze nationaliteit sterft en cle 
liefde voor cle moeclertaal niet meer ge
vonden worclt? De 8chot kan zeggen : 
"uw God is m\in God," nuuir hij kan , 
niet zeggen: " uw volk is -rnijn volk.:' 
Him·in moet veranclering komen ; die 
plaatsen moeten weer ingenomen worden 
door de ware zonen des lands. W:~j staan 
Ol?. gevaarlijken groncl, en het is tijd dat 
W~J onze oogen openen. 

De broeder Nic. Badenhorst Jr. 
stemcle volkornen in met wat D s. du Toit 
gezegd had, dit was ook z\jn gevoelen; 
cloch hij was bang er aan te roeren, want 
hij kon het niet behoorlijk onder woor
den brengen. 

De broeder P. Pretorius, zeide dat h~i 
ook hierheen gekomen was om geleerd 
te worden en te ontvangen; volgens zijne 
opinie mogen deze 3 zaken niet van 
elkander gescheiclen worden. Met de 
taal geven w~j ons gevoelen te kennen, 
met onze natiJnaliteit toonen w\j ons 
karakter, en met onzen godsclienst onze 
roeping. Die roeping was tweederlei : 
Geestelijk en lmaatschappelijk. Het was 
onze plicht heiden te behartigen. W~j 
kunnen God niet dienen zonder eene 
taal. Hebben wij geen taal, dan hebben 
wij ook geen godsclienst, en dan kan het 
niet anders of de nationaliteit moet ook 
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uitsterven. De godsdienst brengt mij 
ook steeds terecht op politiek en natio
naal gebied. Deze 3 zaken gaan saam; 

'lleem de eene weg, en de andere 2 zijn 
7 waardeloos. Men vraagt nu wat de 

oorzaak der scheiding is, z~jn antwoord 
daarop zal wezen, dat een der hoofd 
oorzaken is : onkunde. V roeger was hij 
dood tegen de brandziektewet en raasde 

·• veel daarover, nu buigt hij zich in sti l
heid onder de 1wet ; niet omdat hij nu 
vom· de wet is, maar omdat hij door den 
godsdienst geleerd is zich stil te onder
werpen. D e godsdienst heeft hem dus 
hier terecht gebracht. 

Hij was van een haastige en ')p]oopen
,de geaarheid, van daar dat hij dikwijls 
op politieke vergaderingen een heel 
lawaai ops'chopte, want zoodra de verga
dering met gebed geopend 'vas, dan 
meende hij dat de godsdienst nu over 
was, en clat hij dan slechts met politiek 
te cloen had en dat h\i clan maar kon tc 
k eer gaan zoo veel hij wou. Hi.i heeft 
echter over de zaak nageclacht. D e ge
dachte kwam bij hem op, of h\i welrecht 
had iemand in de vergadering te belee
digen zooveel hem lustte en dan wanneer 
de vergadering met ge bed gesloten is te 
meenen clat volkomene verzoening weer 
gedaan is. Hij heeft leeren inzien dat 
dit verkeerd was, en dat ~en godsdien
stige geest cloorgaans in de vergadering 
heerschende moet wezen. Dus de gods-

,. dienst kan niet gescheiden worden van 
d e politiek, want clan gaan wij verkeerd, 
en doen wat wij niet -moeten doen, als 
men zich meer door een goclsclicnstige 
geest laat bezielen, dan zal men niet 

' zulke buitensporige clingen cloen. Men 
overwint zijn geaarclheid niet maar zoo 
in een dag door de godsdienst, dat heeft 
hij onclervonclen ; want hij wordt nu soms 
nog warm in vergaderingen, maar het 
gaat gestaclig beter, en de godsdienst 
brengt hem telkens weer terecht. Hij 
verkeerde in volslagen onkunde, maar 
de goclsdienst he~ft zijne oogen geopend, 
el! nu ziet h~j. 

D e broeder H. van der vV alt had met 
vele zwarigheden te kampen om hier

, heen te komen ; maar hij was die geluk
kig te hoven gekomen, vooral door de 
gedachte dat de dag ~ort is, en de nacht 

aanbreek wanneer niemand werken kon, 
daat:om moest hij werken met aile macht 
'zoolang het nog dag is. H\j was een lid 
van de Ger.eformeerde kerk en spreekt 
als zoodanig. Hij was verbl\jd te kunnen 
zeggen dat de leeraren, van de Geref. 
Kerk ook · op politiek ge bied de led en 
van de kerk helpen. D s. Postma b\j
voorbeeld hield politieke vergaderingen, 
en was hun politieke leidsman. Sommigen 
waren kwaad omdat D s. Postma dit 
deed, doch spreker was OVet;tuigd dat 
D s. Postma volkomen recht handelde. 
Zulke bijeenkomsten als deze en dis door 
Ds. Postma gehouden doen veel· goed en 
strekken om eenheid te bevorderen. 
Spreker gewaagde hier ook van de ver- ' 
deeling der kerk in 1837. Hij moest 
openlijk erkennen dat hij in het begin 
niet ten voile met de Afrikaansche taal
beweging kon medegaan, h~j had bezwaar 
tegen eenige woorden, doch aile bezwaar. 
is DU weggevallen, en nu gaat hij van 
harte . in alles saam. vVij gaan in vele 
opzichten achteruit, ook in kleederdracht. 
Spreker zeide dat het van het gro_9tste 
belang was dat wij een taal mo~ten heb
ben, en dat wij allen die taal moeten 
respekteeren, want het verkrijgen van 
ons groot ideaal, een V ereenigd Zuid 
Afrika, zal grootel\jks daarvan afhangen. 

Hij kon met vrijmoedig~eid zeggen dat 
hun leeraar, niet slechts op godsdienstig 
maar ook op politick gebied hun leids
man was, zoo als bleek uit het ;feit dat 
hij (hnn leeraar ) laatste jaar ook hier op 
het Taalcongres aanwezig was, waar
over hij zich zeer verhengcle~ Het ver
heugde hem ook te , mogen zeggen dat 
D s. Postma in denzelfden geest werkt 
als Ds. du Toit. H et is tijd dat wij we
ten waar wij staan en wat w\j doen, en 
dat wij onze ware vrienden kennen ; want 
zooals zaken nu staan lijkt het naar den 
tijd waarvan gesproken wordt in Matth. 
24. 
. D e broecler H. clu Plessis was verbl\jd 

'dat zoovelen gesproken hebben; want 
daardoor heeft hij licht ontvangen. Hij 
zag ook duidelik in dat deze 3 zaken 
ni et konden gescheiden worden. H~j 
had zijn godsdienst geleerd in de B!jbel
taal, maar h\j moest ronduit erkennen 
dat h~j maar eenvoudig was en de Bijbel-
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taal niet behoorl\jk verstond. W at h\j 
goed kon verstaan was zijn moedertaal. 
De Patriot heeft zijn nationaliteit leven
~ig ge'maakt, vooral het nummer dat in 
1881 uitgege en werd dat in blauw inkt 
gedrukt was (Feestnummer Transvaal 
Vrijheids oorlog). 

D e broeder van den Berg (Kroonstad) 
stemde volkomen saam met wat door 
andere sprekers alhier gezegd was. Hij 
had soms veel 'te verduren tcrwille van 
zijn taal en nationaliteit. Di Patriot in 
het blauw gedrukt heeft ook hem wak
ker geschud, en hij heeft aan zijne vrouw 
gezegd dat nummer te bergen om later 
aa.n hvnne kinderen te toonen. H\i had 
een dierbare vrome moeder die hem van 
.den Heere .T ezus verteld had, en het is 
hem goed b\jgebleven wat z\j hem ver
tel<l had, want hij heeft haar verstaan, 
daar z\j het in de Afrikaansche taal, zijn 
moedertaal, deed. Zijn vader heeft hem 
verteld, dat hij alles moest doen tot eere 
van den Heer, hetzij h\j m~t godsdienst, 
politiek, of z\jn dagel\jks werk bezig is, 
en hij heeft toen leeren inzien dat @en 
godsdienst niet des Zondags avonds in 
de kast kan wegpakken. H\j was een 
sterke voorstander van de Afrikaansche 
taal en van Di Patriot, en op politick 
gebied ging hij in z~jn buurte ook alt\jd 
vooraan, maar h\j ondervond dagel\jks 
meer en meer dat men in de wereld niets 
kan doen zonder.godsdienst. Godsdienst 
en politick konden niet gescheiden wor
den. 

D s. :F. S. dn Toit, van de Gedenk
school, zeide dat hij b\jna bevreesd was 
om ov.er deze zaak te spi·eken, want daar 
h\j niet den geheelen dag tegenwoordig 
was, was hij bevreesq dat hij zou herha
len wat door ~anderen gezegd was. Hij 
won de zaak uit een opvoedkundig oog
punt beschouwen, want de opvoeding 
der jeugd weegt hem zwaar op het ~art, 
daar b\j daarmede zoo nauw verbonden 
was. Hij werkt als onderwijzer voor aile 
3 zaken. H~j had in de richti'ng van 
opvoeding reeds veel ondervonden, en 
heeft Romt\jds bittere teleurstellingen 
gehad. V elen zetten hunne kinderen in 
.scholen enkel om hen examens te laten 
maken, zonde1: op den aard dm· opvoe
ding te letten. V elen kwamen dns in 
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scholen alwaar hun nationaal gevoel 
gesmoord werd, vandaar dat :wovelen a£ 
getrokken werden en • hunne voorvaJer
lijke zeden, hun nationaliteit en taal ver
achten, om niet eens van den godsdienst 
te spreken. Eens kwam een jongeling 
(h\j gebruikte opzettelijk het woord 

Jongeling want die man was geen kind 
meer) b\j de Gedenkschool, en sprak 
zeer vemchtelijk er over dat de B\jbel OPI 
den voorgrond geplaatst werd, daar h\j 
niet kon zien wat de B\jbei met de op
voeding te doen had. Die jongeling is 
ook dan spoedig weer weggegaan. 

H\i wees er op dat de opvoeding meer 
in handen van de zonen des larids moest 
wezen en dat ouders hunne kinderen 
minder naar de Engelsche scholen moeten 
zenden, waar hun nationaal gevoel ge..: 
dood werd. Het uitsterven van het na
tionaal ,gevoel onder de jonge menschen 
was ook in vele gevallen toe te schr\jven 
aan de ouders. Zoo heeft iemand bijv. 
aan hem gezegd d~t h\j zijn kind naar de 
Gedenkschool won sturen, maar het kind 
moest niets dan Engelsch leeren. Daar
op heeft h~j geantwoord dat de man zijn 
kind dan niet behoeft te zenden, want 
dat wordt aan de Gedenkschool niet ge
daan. Z\jn streven was steeds het natio
naal gevoel levendig te houden. Om 
ooze kinderen op deze wijze te Iaten op
voeden zooa]s:die ·man wou hebben was 
zeer gevaarl\jk. Wij moeten het opko
mend geslacht de reuhte opvoeding ge
ven, want de zaa~ hangt grootelUks van 
hen a£. De he<;lendaagsehe zaken-toe
stand was werkelijk een sehande voor 
ons. Als een onzer voorvaders heden 
uit zijn graf moest opstaan zal hij ver
baasd en met heilige verontwaardiging 
vervnld wezcn. Het was een schande 
voor ons dat wij onze taal · prijsgeven en 
ons eerstgeboorte recht met voeten ver
treden. Hij '''ist van een hooggeplaat~ 
sten persoon die gezegd heeft, toen de 
Afrikaansche zaak de aandaeht begon 
te trekken, dat zoo onze godsdien~t en 
nationaliteit moesten verloren gaan door 
de verwaarloozing van de Afr. taa.l, clan 
zou h~j met aile macht werken voo 1· de 
Afrikaansche taal, want aileen door de 
taal konden de godsdienst en niitionali
teit gcred)vorden. 
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Laten w\i toch getrouw wezen aan D s. Du Toit, het woord nemende om 
onze taal, nationaliteit en godsdienst. dit punt in te leiden, zeide dat dit punt· 
Deze drie zaken kunnen en mogen pim- zich juist aansluit bij ~at nu afgehan- · 
m~r gescheiden worden. Het was goed deld, en bij dat verleden jaar alhier be
en prijzenswaardig het opkomend ge- handeld; maar dit punt gaat een weinig 
slacht goed te Iaten leeren, maar de verder. Hier wordt nu gevraagd onze 
kinderen moeten een echt nationale op- godsdienst duidelijk te omschrijven en te 
voeding krijgen, anders werkt de opvoe- verklaren of hij voor of achteruit gaat. 
ding dikwijls verderfelijk. Het fonda- De H eidenen hadden ook godsdienst, 
ment moet goed gelegd worden; de maar de hunne was een verkeerde-gods
voorvaderlijke zeden moeten gehand- dienst, van ons wordt geeischt dnidelijk 
haafd worden. Het groot gevaar, maar te verklaren wat onze godsdienst is, en 
ook het eenig redmiddel ligt bij onze niet alleen van ons die hier vergaderd . 
kinderen. zijn, maar ook van ons land. In den 

D s. S. J du Toit zeide dat het eerste morgen heeft een broeder gezegd dat 
punt OJ> het program zoover afgehandeld godsdienst nu zoo volop is, maar is dat 
was. Deze bijeenkomst passeerde geene niet juist het gevaar dat w\j te veel 
resoluties, maar toch zal het goed wezen godsdienst hebben? Laodicea werd ver
een duidelijke stem te laten uitgaan van worpen, en waarom ? omdat zij rijk en 
deze bijeenkomst. Maar het moest een verr\jkt geworden was ; zij had teveel 
eenparige stem wezen, anders is er geen godsdienst, en kon dus niet deugen. In 
waarde aan. Hij zou nogmaals den 2 Tim. 3 wordt ons verkondigd: "er zul
wensch der vergadering voorlezen zoo- len ontstaan zware tijden." Wij hebben 
als in den voormiddag door hem neerge- nn zware tijden ; wij gaan gebukt, en 
sehreven. Dit werd toen algemeen dat terw\jl de godsdienst gekregen wordt 
aangenomen als de stem en den wensch op alle hoeken der straten. I s het niet 

' der bijeenkomst, als volgt :- omdat het niet de ware godsdienst is ? 
"Deze Samenkomst spreekt hare inni- en is het niet omdat de Heere een af

ge overtuiging uit, dat Taal, N ationali- kcer heeft van al die godsdienst betoo
teit en Godsdienst een drievoudig snoer ningen ? H et is duidel\ik dat God niet 
is dat niet gebroken mag worden zonder tevreden is met z\jn volk. Paulus zegt 
schade voor elkeen van die drie, en z\j ons dat er in de laatste dagen de men
spreekt den haL'tgrondigen wensch uit, schen zeer boos zullen wezen, en toch dat 
dat die drie steed:; meer tesamen beoe- <lie allen "een .r;edaante van godzaligheid 

· fend mogen worden door ons Afrikaan- Zllllen hebben, maar die de kL·acht der
sche volk; vooral dat onze moedertaal zelve verloochend hebben. " 
meer gebruikt mocht worden h~j de I s dit niet juist wat nn in onze dagen 
verkondiging des woords en in het gods- aangetroffen wordt? Allen zijn gods
dienstig onderwijs evenals in het hui s- dienstig en vroom, maar z\j bezitten niet 
gezin ; dat inzonderheid b\j opvoeding den wm·en godsdienst, z\j hebben slechts 
en onderwijs de zeden en gewoonten on- eene ,r;edaante ; de zaak was niet hoeveel 
zer vaderen mogen in eere en waarde godsdienst wij bezitten, maar of w\j den 
gehouden worden meer dan in onze wm·en godsdienst hebben. Zijn wU niet 
dagen over 't algemeen geschiedt ; en dat \ duidelijk op godsdienstig zoowel als na
onze geestcl\jke leidslieden ons hierin tionaal gebied achteruit gegaan ? D e 
mogen Yoorgaan en leiden .. , eer:;te kerk die hier gesticht werd uit 

Holla:'nd was eene znivere Gereforme·er
de, gegrond op de beginselen van de 

H et tweede pnnt was nn aan de orde D h S ortsc e ynode. I s dit vandaag nog 
n.l. het geml met onze kerken? H et was 
· "In hoever gaan de Geref. Beginse- opmerkel\ik dat de leer van Cahijn juist 

len in ons land Yoornit of achternit en in in Holland en Frankrijk m0est wortel 
hoeve•· hangt dit samen met onze natio- schletcn,· de 2 bnclen va;nvaar onze 'oor
nale Ontwikkeling of Ontaarding." ond~ws kwamen; dus- al wa1:~m onze 

\ 
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v.aderen van 2 nationaliteiten afkomstig 
zij hadden een godsdienst, en waren dus 
allen streng Gereformeerd. Maar waar 
zijn de Gereformeerde beginselen van
daag, door onze vrome voorvaders hier
h,een overgebracht? Wij waren tot eene 
treurige diepte afgedaald. 

van de Ned. Ger. Kerk. Uit die 62 
getuigen 4 dat de zuivere Gereformeer
de leer, inzonderheid de leer der predes
tinatie, van hunne kansels door 1hunne 
leeraren verkondigd werd. Een van de 
4 was echter twijfelachtig, en de schr\i- "' 
ver had hem verschillende nittreksels 
van eenige preken gezonden, opdat hij. 
kan oordeelen of de zuivere leer daarin 
verkondigd werd. En 58 getuigenissen 
nit 23 gemeenten zeggen dat de Gere
formeerde leer b\j hen door hunne leer
aren niet verkondigd werd ; was dat niet 
treurig? 

Daartoe verzocht zijnde las hij een 
paar brieven, met weglating van namen, 
plaatsen, en datums. Hij zou niet ver
der spreken, maar de zaak in handen 
van de bijeenkomst Iaten. Hij zon niet 
zooveel gesproken hebben, maar daar 
men hem daartoe verzocht heeft, moest 
hij eenige inlichting geven. Hij :iOU de 
volgende 3 boeders benoemen om de 
brieven nate gaan, te weten P. J. Ba
denhorst, (kort Piet), P. C. D. Grabe, 
en S. Z. Grove 

Hij had getracht de zuivere Dortsche 
leer, op het punt der predestinatie weer 
op den kandelaar ~e plaatsen, en wat was 
het gevolg ? Dit, dat hij brieven kreeg 
uit aile deelen des lands die de vreese
lijkste onkunde ven-aadden, ja, men ging 
zoover hem te beschuldigen van vreese
lijke ketterij te verkondigen. Men ging 
te keer als of hij een geheel nieuwe ket
tersche leer predikte, en toch verkon
digde h~j niets anders dan de znivere 
Gereformeerde leer. Daaraan kan men 
zien hoever wij afgedwaald zijn. Hij 
heeft toen de Tegenstellingen gepnbli
ceerd, aan de eene zijde de zuivere 
Dortsche leer, en aan de andere z~jde de 
Armeniaansche, en Schotsch Methodis
tische, en aangetoond dat wij geheel af
geweken z\jn van eerstgenoemde en op 
gelijken grond staan met laatstgenoem
den. Hij wilde van de broeders weten De broeder Liebenberg Sr. zeide, dat 
of die voorstelling duidelijk genoeg was, hij in den morgen gesproken had van 
zoodat elken lezer der Getuige znlks kon Yolop godsdienst, maar niet met de be
verstaan, waarop bijna de gansche ver- doeling die goed te keuren of aan te 
gadering antwoordde met een lnid "ja." prijzen, in tegendeel was zijne bedoeling 
Hij heeft den 1 Heere gevraagd om hem aan te toonen clat al cle goclsclienst van 
genadiglijk te sterken, zooclat h\j cle zui- onze clagen minder beteekende en van 
vere leer weer helder kan voorstellen, en minder waarde was dan het weinig dat 
zijneontdekking was de ergste onkunde wij vroeger hadden. 
in de zuivere leer als gevolg van eene De broeder Duvenhage zou niet over 
beklagenswaardige afwijking. Hij heeft de brieven spreken, maar wou slechts 
toen in de Getuige om getuigenissen met vreugde vermelden dat de Dortsche 
gevraagd of •de Gereformeerde leer in leerregels door de Gereformeerde Kerk 
de verschillende gemeenten verkondigd nog trouw gehandhaafd werden; deze 
~rd door onze leeraren of niet. :Daarop kerk staat nog vast op het echte fonda
heeft h~j een heele pak brieven ontvan- met. De leeraren van de Geref. Kerk 
gen en heeft dezelve in z~jn hand. Hij houden vast aan de Dordsche leerregels, 
zon graag zien dat 2 of 3 broeders aan- en clit beginsel toegedaan zijnde, zijn zij 
gesteld werden om de brieven nate .gaan ook de leidslieden op politiek gebied. 
en te rapporteeren of hetgeen h~j van de Ds. Du Toit zeide dat hij door eene 
brieven zegt wel de waarheid is. H~j opmerking vroeger gemaakt, verplicht 
zal geene namen noemen, hoewel h\j was te zeggen waarom hier geene predi
daartoe recht van vele schr\jvers ont- kanten van de Geref. Kerk tegenwoor
vangen had; maar hij had het tot ecn dig waren. De Geref. Kerk had nu 
b"eginsel gesteld om vooralsnog . gecne 

1 
juist hare algemeene V ergadering, en al 

namen te noemen. Hij had 62 getuige- j de Geref. leemren waren dns daar tegen- ' 
nissen ontvangen nit 27 gemeenten, allen ! woonlig. H:j moest beamen wat de 
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laatste spreker gezegd had aangaande de in onze dagen ? Als men met iemand 
Dortsche leerregels in de Ger. Kerk. over zijn zi~l spreekt dan zegt hi,j, h.ij 

· De broeder P. J. Badenhorst (Kort denkt of hij hoopt dat hij bekeerd js, 
Piet) zeide dat hij in deze za]{en ook een zeker weet hij het niet, terw~jl men vol
woord kon mee spreken. Hij was een- gens de zuivere leei· het niet aileen zeker 
maal uit de Ned. Ger. Kerk gegaan en weten kan, maar ook weten moet. Het 
was toen voor 10 jaren lid van eene vrije verb~jdde hem te kunnen zeggen dat de 
independente kerk. Die dagen behooren verkondiging van de predestinatie leer 
tot de aangenaamste van zijn leven ; door Ds. Du Toit vee! goed gedaan had 
daar werd de zuivere leer verkondigd. en steeds meer veld wint Het was nu 
H~j was verder zoowel voor als na dien even als in de dagen toen Christus op 
tijd altijd in de Ned. Ger. Kerk. Hij aarde was. Toen Christus de leer der 
dacht dat de achteruitgang der Ned. Ger. predestinatie verkondigde deinsden velen 
Kerk grootel~jks te wijten ' was aan de ook terug, en vielen a£ ( J oh. 6 ), meenen
nieuwerwetsche scholen. Hij was reeds de dat hij een verkeerde leer verkondig-
25 jaar lang ouderling en heeft in dien de. 
t~jd door middel van de catechisatien De broeder S. Grove was bevreesd om 
uitgevonden dat de kinderen die v.an de over onze leeraren te spreken, het deed 
hooge scholen kwamen niets van den hem pijn ; hij heeft steeds gezegd : wij ' 
Bijbel en de kerkleer wisten ; dat zij moeten de fouten onzer predikanten 
';>oor het meerendeel totaal bedorven wa- toedekken. Maar dat mag niet altijd ; 
ren, en dat de eenvoudige boet·en kinde- men loopt gevaar ontrouw te worden, en 
ren hen beschaamd kunnen maken door I de Heereischt getrouwheid van ons. H~i 
ihunne meerdere kennis van den B~jbel moet tot z\jn leedwezen zeggen, dat h~i 
.en de Kerkleer. De Gedenkschool een predikant nog niet over de predesti
maakte echter eene gunstige uitzonde- natie had hooren preeken; maar wat hij 
:.:ing, de kinderen die vandaar kwamen wel gehoord had was dat een leeraar 
bezaten over het algemeen een grondige openlijk verkondigd had dat God mach
Bijbelkennis, zoowel als k ennis van- de teloos was den mensch te bekeeren, zoo 
Kerkleer. De kerk was vreeselijk ach- de mensch niet zelf wil nader komen. 
teruitgegaan sedert hij een kind was. · Anderen heeft hi,i weer de predestinatie
D e algemeene-genade-leer wordt nu al- leer ho01·en vergelijken bij een zadel ; zij 
gemeen verkondigd. Hij was ook vroe- zeggen dat even als een zadel 2 st~jg
ger van gevoelen dat de mensch zichzel- 1 beugels heeft en men niet met een stijg
ven bekeeren kan. Maar hij was nn beugelrijden kan even zoo was de predes
gelukkig van die dwaling voor goed tinatie-leer: God moest aan de eene z~jde 
genezen. Dit had hij grootel\jks te dan- en de mensch aan de andere r-ijde werken. 
ken aan het lezen van een boek genaamd Hij m~est ronduit verklaren dat hij geene 
Komst en He1'lwmst van Ch1·istus door bchoefte meer had naar de 'kerk te gaan, 
.John Bunyan, daardoor werden zijne want hij wordt in de eenzaamheid in zijn 
oogen geopend. huis veel meer gesticht dan in de ~erk ; 

Hij begon toen met zijn leeraar en ja ! wat erger is, hij wordt in de kerk 
vrienden over de leer der predestinatie dikwijls ontsticht. Hij wou niet over 
te sp~eken, maar zij hebben hem Iicht- d~ze_ dingen .. spreken, maar zwijgen kan 
vaard1g behandeld en gezegd : " Kort hu met. H\J waarschuwde echter niet te 
Piet is op een dwaalspoor geraakt en hard te wezen . op de predikanten, want 
vliegt nu te hoog, maar door Gods gena- hU vreesde dat da,ardoor nog meer ver-· 
de zal bij we] weder afdalen." Hij stoncl wijdering zou ontstaan. 
v~ndaag nog op z\jn stand punt ; h~j hee~t D e broed.er Duvenha.ge zeide da. t men 
met te hoog gevlogen, maar de kerk is hem goed moest versta·w. H'j ha.l niet 
te laag afgedaald; de kerk is totaal ver- gesproken om .zjne ker'~ te 'tdverteeren 
dorven. ·' H\j vond bijna geen enkel pre- en nJdus uit te breid n, n t1l' h j moest 
{likant meer die nog de zuivere Gere£01:- der waarheid ~et-ti~e t; 1 : w11n ~n kan 
meerde leer verkondigde. Hoe gaat het niet toelaten d --tt een ) ·· ·l · li.ea1l blaam 
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op de leeraren z~jner kerk geworpen H\j maakte den predikant toen duide
werd. Elken Zondag namiddag wordt l~jk wat hij bedoelde. De · predikant 
in de Gere£. Kerk een preek geleverd vroeg hem toen, waar h~j aan dat hoek 
uit den Heidelbergschen Catechismus. kwam. Toen h\j den prellikant dat ver-

Ds. Du Toit waarschuwde nogmaals teld had, heeft de predikant daar een 
antwoord op gegeven, maar dat zou hij 

om niet persoonlijk te worden ; h~j had liever verzwijgen. Eenige broeaers 
opzettel\jk geene namen genoemd, en drongen er op aan dat hij het antwoord 
hoopte dat de broeders ook geene namen van den predikant moest mededeelen, 
zullen noemen. Doch de waarheid 

d waarop h\j zeide dat 't nagenoeg van den 
moest g-eopenbaard worden, en at d ·· · 

~ volgenden inhond was : " at Wl.J met 
kan wei, . zonder het noemen .van namen. meer met die oude dingen konden saam-

De broeder P. Grabe zeide dat h\i zich gaan; dat z\j voor ons van geen nnt 
bij het program zou bepalen, n.l. in hoever meer waren ; dat w~j nu in een anderen 
de Gereformeerde beginselen voor-o£ ach- t~jd leven, en dns met den t~jd moeten 
teruit gegaan zijn. H\i was oorspronke- saam gaan." V erder zeide h\j dat de 
lijk ook niet van plan te spreken, maar opsteller van die zoogenaamde regels een 
hij . .wordt nu gedrongen en mag niet verregaande "ketter" was. De zaak .. _ 
zwijgen. Hij zal slechts z\jne ondervin- kwam echter voor de Synode en het 
ding mededeelen. V oor eenige . jaren antwoord van de Synode was : dat het 
kreeg hij de drie Fm·mulieren 1wn Eenig- ~iet noodig was het hoek te laten drnk
keid in handen, hij doodas die en begon ken aangezien er Formnlieren te kr\jgen 
na te denken over het fondament onzer zijn. H\j schaamde zich dat h\j zoo iet;; 
kerk, •en toen vond hij nit dat de Dorts- moest vertellen en dat de kerk zoo diep 
sche Leerregels het fondament onzer gezonken was. W at moet mt van ons 
kerk waren. Hij sprak toen daarover worden wanneer de grondregels onzer 
met z\jne medeouderlingen, doch geen kerk door de leiders en leeraren met 
een hunner wist iets van zoodanige voeten vertr·eden worden ? Maar ntl 

Dortsche Leerregels. Hij heeft toen kwam de vraag bij hem op, of h\j daarom 
een memorie opgetrokken aan de Syno- zijn kerk mag verlaten ? N een, w\i 
de, waarin h\j Yerzocht eenige dingen mogen niet uitgaan; w\j moeten er in 
zooals de" Formulieren van Eenigheid" blijven, waarschnwen en getuigen, on;; 
te laten drukken en onder de leden licht laten schijnen. 
der kerk te verspreiden, en aldus de Ds. Dn Toit zeide dat verleden jaar 
led en te voorzien van de belijdenis-schrif- op dit punt een besluit genom en werd 
ten onzer kerk. Hi.i heeft de memorie als volgt :-
laten teekenen enaan den afgevaardigden "Deze Samenkomst betrenrt ten zeer
ouderling overhandigd om h\i de Synode ste de verwaarloozing Yan de leer der nit
in te dienen. Die onderling wist ook , verkiezing en van de inwoning des Hei
niets van· de Dortsche Leerregels of de 

1 
ligen Geestes, op de kansels der Ned. 

andere bel~jdenis-schriften onzer kerk, I Geref. Ked:: en spreekt het vertr:ouwen 
en die ouderling heeft beloofd de zaak 1 nit dat de leeraren dier kerk hienan 
te zullen doordr(jven. Op Maandag zou znllen kennis nemen en dit zullen 
de Synode bijeen komen, en daar h\i op trachten te verhelpen door die klei
het Dorp wa>: ging hij den Zondag nooden van leerstukken uit den zweet
tevoren naar den plaatselijken leeraar om doek te halen en in al hun pracht en 
met hem er over te spreken ; h\j vertelde schoonheid op de tafel te plaatsen. Z\j 
hem alles en zeide da.t hi.i a.ls een wenk spreekt ook den wensch nit dat de leclen 
in de memorie aan de hand gege,·en had dier kerk, die deze leer toegedaan z(jn, 
eep v~OOO VRll de Frmnulif'ren 1'1111 E('Jt~q- door onderliuge bijeenkomsten alsander·s
heid te :.rllliten drukken. De predikant zins, haar zullen trachten te bevorderen 
wistj;;Q,l.strekt niet wat hij bedoelde met de en te Yerspreiden.'' 
Fr>rl{!~{iet·e)l 1•rut L'f' Ju:qheirl, en vroeg Hij wees er op dat men toen be~loot 
~(}>l!:' of· hij' de Faldtel hedoeld.e. niet nit de kerk te gaan, maar et· in te 
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blijven, recht te maken wat men kon, om zich nog het hoofd te kwellen met 
en getrouw te blijven getuigen. die oude Leerregels van Dort. :lijn ge-

D e broeder Casper Badenhorst . ge- voelen was dat de kerk in zulk een hope
vo-elde zich warm. H~j moest ronduit loozen toestand verkeert dat er geen 
verklaren dat onze kerk achteruit ging. recht krijgen meer aan was. Hij was 
D e kerk had b~jna geene beginselen voor een tijd vast besloten nit de kerk te 
meer. De onkunde was grootel~jks oor- gaan, doch D s. Du Toit had hem ge
zaak van den achteruitgang. D e ]eden keerd; ja, Ds. Du To it had hem op dien 
wisten niet wat de belijdenisschriften tijd b~jna beleedigd, zooalsh~j toen dacht, 
onzer kerk waren. Het zou hem niet doch later heeft hij ingezien dat Ds. Du 
verwonderen indien er niet eens 5 in de Toit hem niet beleedigd, maar goed ge
bijeenkomst gevonden worden die kun- daan had. Hij had namelijk aan D s. Du 
nen zeggen wat bet eerste art. Toit geschreven en hem gevraagd of h\j 
van ' de Dortsche Leerregels behels- niet nu maar de kerk zou verlaten en 
de. In de Dortsche Kerkorde wordt hoe hij het moest aanleggen, en bet ant
bepaald dat de leeraar en de ouderlingen woord van D s. Du Toit was ongeveer 
zullen zorgen dat er in elke gemeente als volgt :- -" Als de tijd daar is dat gij 
een opvoedings fonds bestaat en de on- de kerk moet verlaten zult gij de raad
derw~jzers de Formulieren va9 Eel)ig- geving van S. .J. du Toit niet meer 
heid onderteekenen. W ordt dat gedaan? noodig hebben; gij zult dan een ander 

Verder dat er geregeld bij al de leden raadsman hebben n.l. de H. Geest." 
hnisbezoek moet gehouden worden. Hij herhaalde nogmaals dat onkundc 
W ordt dat behoorl~jk nagekomen door al aangaande onze Kerkleer de hoofdoor
de leeraren onzer kerk ? D e plicht van zaak is van den achteruitgang der kerk. 
den leeraar is dan te onderzoeken <•f de Er waren allerlei instellingen in de kerk 
groote Catechismus behoorlijk geleerd die h~j in den B\jbel maar niet kon vin
wordt door de volwassenen en de kleine den; zoo kon hij bijv. maar niet de plaats 
door de kinderen. W ordt dat gedaan ? in den Bijbel krijgen waar van de aan
Ook wordt bet daarin den leeraar opge- neming gesproken wordt. V olgens de / 
dragen te waken tegen verderfel~jke Dortsche Leerregels was de Heidelberg-

~ nieuwsbladen en tijdschriften onder z~jne sche Catechismus de toets.teen o£ 
gemeente-leden. Doen de predikanten iemand tot de nachtmaal stafel kon toe
him·in hun plicht ? Hij is a] voor de gelaten worden of niet. 
laatste 25 jaren met deze - dingen bezig. De broeder F. A. Venter zeide niet 
Hij was betrekkelijk nog jong, en toch te weten of de kerk nu voor- of achter
waren zijne haren grijs ; d,e betreurens- uit gaat, maar de kerk verkeert in aile 
waardige toestand van onze kerk heeft geval in bet duistere. Hij was ook 
veel daartoe b\jgedragen. H\j verkeerde vroeger in het duister, maar de Getuige 

- vroeger ook in volslagen duisterni s, maar heeft hem de oogen geopend en toen 
de broeder D. B. Haupttleisch heeft hem kwam hij te weten welke de . beginselen 
recht geholpen ; hij heeft hem gezegd zijn, waarop de kerk rust. D e· vraag 
w~~ke bo~~en te lezen en waar ze te was nu ; hoe de kerk weer tot die beg;in
kr~Jg;en Zl.Jn. Maar wat .helpen al onze 1 selen teruggevoerd? Hij wou niet uit 
pogmgen, zoo onze pred1kanten voort- de kerk o-aan maar er in blijven en hel
gaan met ons en de b~lange~ onzer kerk pen de kerk 'te'rugvoeren n~ar de oude 
te verwaa:rloozen ? Een pred1~ant waagt paden. Doch hoe moet men dat doen? 
h.,.et ~! ~mvere lee~· te ~erkondigen,en_te_ De broeder Naude (Heilbron) getuigde 
oetmoen tegen verkeeidheden en ?walin ook van de heerschende onkunde. Er 
gen, en nu haten de ~ndere predikanten waren menschen in zij)le gemeente die 
he.I? en maken hem mt v?or een ketter. naar de grondbeginselen der kerk zoch
_HIJ heeft met een pred1kant over ~e ten maar niet wisten waar die te krijgen. 
Dortsche Leerregels gesproken en dw De onkunde over de belijdenisschriften 
predikant he eft nagenoeg in ronde woor- was zeer groot, vandaar dat de menschen 
den gezegd, d.at hij te slim en geleerd is niet wisten of de leeraren recht of v~ 
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keerd preeken. Er kw·am toen voor 
eenigen tijd een jonge Hollander uit Hol
land, die daar veel m~t kerkelijke zaken 
te doen had, en streng gereformeerd was, 
en die begon toen de leer der predestina
tie aldaar bekend te maken. De men
schen waren geheel verslagen en dachten 
dat de Hollander half waanzinnig was, 
doch de oogen werden allengs geopend 
en de verkondiging dier leer heeft al
daar groot nut gedaan. Het verheugde 
hem te mogen zeggen dat hun leeraar 
een zeer goed man was, als h~i een fout 
begaat, dan spreken zij met hem er oYer 
en hij was altijd gewillig om in te geven 
als hij een fout gemaakt had. Als hij 
(spreker) van znlke dingen hoort, bijv. 
dat God den mensch niet kan redden als 
de mensch onwillig is, dan zegt hij met 
voornoemden Hollander : " Zulk een 
nod wil ik niet hebben." Neen hij 
'plaatste zich geheel in Gods handen en 
Hij kon met hem doen· naardat het Hem 
behaagt. Zij die vasthouden aan de leer 
der algemeene genade worden gedurig 
heen en weder geslingerd ; doch zij die 
aan de predestinatie houden staan vast. 
Zij die aan de algemeene genade gelooven 
spreken veel van bekeering, maar niet van 
wedergeboorte. Het ·was nu zeer treurig 
gesteld : De menschen werden met 
allerlei onbijbelsche en ongereformeerde 
leeringen ~n praktijken aan slaap gezust. 
· De broeder D. B. Hauptfleisch zou 
maar kort spreken. Hij verklaarde vol
mondig dat onz~ kerk schrikkel~jk ach
teruit gaat. H1j won iets aan de hand 
_geven : de leden der kerk moeten er in 
werken dat wanneer jonge mensch en aan
genomen worden elkeen een exemplaar 
z-al krijgen van de Fo1·mulie1·en van 
Eenigheid, opdat zij bekend kunnen wor
den met de beginselen onzer kerk, want 
de groote fout was nn onknnde. Als de 
leden behoorlijk op hoogte van zaken 
zijn, dan kunnen de predikanten niet zoo 
makkelijk doen wat zij willen. Hij heeft 
hard gevochten voor de zuiverheid der 
kerk, en had veel te lijden, ja h~i werd 
tot een zondebok gemaakt en uit de syna
goge geworpen. Men spreekt nu van de 
kerk te herstellen, doch daartoe was zijns 
inziens geen kans. Reeds voor 45 jaren 
heeft wijlen Ds. van der -Lingen gez\3gd 

· dat .onze kerk een zielloos lijk is en dat 
herstelling van dat lichaam onmogelijk 
ie, maar dat het eenige redmiddel opge
s1oten ligt in algeheele hervorming. Wij 

kunnen ook veel doen door in onze 
eigene hnizen te beginnen. Hij heeft 
aan elk een zijner kinderen een exem
plaar gegeven van de Formulieren van 
Eenigheid. Hij had veel tegenstand zelfs 
in zijn eigen huis, doch door Gods genade 
zijQ zijne pogingen niet onvruchtbaar 
gebleven wat zijne kinderen aangaat. 

Nugaan hunne oogen open,nuschrijven 
zij aan hem, hem dankende voor wat hij: 
aan hen gedaan had ; en meldden hem dat 
zij o<ik God danken die hen znlk een dier
baar vader gaf, die hen naar het rechte 
spoor voerde. Hij heeft altijd aan zijne 
kinderen gezegd, dat zij alles moeten 
onderzoeken, maar dat zij ook alles aan 
Gods woord moeten toetsen. Zijne kin
deren waren nu overtuigd dat hij hen 
recht geleid had en staan nn vast. Nog 
onlangs zeide een zijner kinderen aan een 
ouderling : "Ik geloof mijn pa meer dan 
den predikant met kerkeraad daarbij." 

De broeder Erasmus (Beaufort West) 
herinnerde zich eene plaats in den Bijbel 
al waar staat : " En Rehabeam deed het 
gansche volk zondigen." Kort nadat wij 
hieraan de Kaap onze Constitutie gekregen 
hadden was er een groot proces tusschen 
eenige predikanten, en sedert toen out
stood er verwijdering en afwijking. Hij 
moest verklaren dat hij nog nooit over de 
predestinatie heeft hooren preeken. Men 
wijkt al verder af van de oude zeden. 
Het is zeer zelden dat er n:u nog op kerst
mis avondmaal gevierd wordt. Hij vroeg 
onlangs een predikant waarom dit niet 
meer gedaan ·werd, E;~U het antwoord was 
dat het onmogelijk was de geboorte en 
het sterven des Heeren saam te vatten in 
een preek ; . die 2 zaken konden niet 
samen gaan. Hij vroeg toen aan den 
leeraar, of, als Christus niet ook won 
sterven, zijne geboorte dan eenige waar
de voor ons zou gehad hebben, want niet 
zijne geboorte, maar met zijn sterven 
bracht hij de verzoening te weeg. Hij 
geloofde echter niet dat de leeraren 
moedwillig dwalen. 

De ve·rgadering verdaagde toen tot den 
volgenden morgen. 

ZATERDAG MORGEN. 

Hetzelfde punt was nog aan de orde. · 
De broeder Duvenhage opende met 

gebed. 
De broeder Jac. Grabe zeide dat verle

den jaar besloten werd dat elkeen in zijne 
gemeente zal werken zooveel ' hij kan orri.. 



41 

een beteren toestand te krijgen, hij had 
echter zoo min gedaan dat hij zich 
schaamde. Hij had slechts eenige weinige 
Formulieren van Eenigheid verspreid. 

De broeder B. duPlessis (Olanwilliam) 
zeide dat verleden jaar besloten werd dat 
ieder een in zijne gemeente zal gaan 
werken en om met het verslag van de 
verrichtingen der Samenkomst naar de 
leeraren te gaan. Hij heeft het verslag 
aan zijn leeraar overhandigd, daarop was 
toen een korrespondentie gevolgd tus
schen hem en den leeraar. Hij heeft de 
geheele correspondentie aan Ds. Du Toit 
overhandigd. De leeraar heeft gezegd 
dat hij zich hield aan Art. 186 der Kerk
wet. Het schijnt toch of hetgeen hij 
gedaan heeft een weinig geholpen heeft. 
Hij en zijnleeraar waren ook incorrespon
dentie getreden over de afschaffing. Hij 
zou ook reeds uit de kerk gegaan zijn, 
doch dan heeft hij voor zichzelven de 
deur gesloten om verder te getuigen 
tegen verkeerdheden ; daarom bleef hij 
in de kerk. Hij zag geen kans voor eene 
hervorming. 

De broeder J. H. Hurter (Oradock) 
zeide dat deze zaak voor hem eene be
langrijke was. Hij was niet gekomen om 
te spreken, maar om te luisteren: Hij 
wou niet gaarne zeggen dat de kerk ach
teruit gegaan was; het was hem te pijn
lijk ; maar zeker was het dat de kerk 
riiet vooruit was gegaan. Z\in leeraar 
heeft gezegd dat hij het niet kon verstaan 
dat men kon spreken van den achteruit
gang der kerk, want er waren nu toch 
zulke goede scholen, alwaar het jonge 
geslacht opgebracht wordt. Maar daar 
ligt juist de fout ; het was hem duidelijk 
dat de geleerdheid juist schadelijk werkt 
op de kerk. De kracht der kerk zat in 
de voorvaderlijke leer en zeden en die 
werden uitgedoofd in die hooge scholen. 
Over de leer der predestinatie sprekende 
heeft zijn leeraar gezegd dat deze eene 
zilak was die men moest laten rusten, 
want die leer was te diep en te geheim
zinnig, en het was uiet goed daarover te 
preeken ; de menschen zullen daardoor 
op een dwaalspoor gebracht worden. 
Maar hij meende dat de predikanten 
juist daarover moeten preeken en die leer 
duidelijk maken. Verder prees bij Ds. 
Du Toit voor wat hij in · dezen gedaan 
had en verzekerde hem dat de verkondi
ging van de zuivere leer door hem veel 
goed gedaan had, en hij hoopte dat Ds. 

Du Toit op den ingeslagen weg zal vol
harden. 

De broeder P. Pretorius .(Strijdenb'lng) 
zeid.e dat iemand hier in de vergadering 
gezegd had, dat Ds. Du 'foit de oorzaak 
was dat hij nog in de kerk is ; Ds. Du 
Toit spoorde ons niet aan om de kerk te 
verlaten. De Ned. Get. Kerk heeft hare 
beginselen en hij wil daaraan gaarne 
getrouw blijven. Maar nu kwam de 
vraag : is de kerk niet reeds te ver afge
dwaald, en mag hij saam gaan met de 
par.tij die afgedwaald is van de grondbe
ginselen ? Eene andere vraag was, of 
onze kerk zoover afgedwaald is dat wij 
eene algeheele hervorming moeten heb
ben ? In naam heeft onze kerk nog die 
beginselen, maar niet in de daad. Het · 
eerste art. der kerk wet geeft ons recht 
de predikanten te dwingen terug te kee
ren naar de grondbeginselen. Hij heeft 
dienovereenkomstig reeds veel met pre
dikanten gesproken, maar het was ala 
water op een rots, het hielp niet. Hoe , 
kon hij den predikant dwingen daar hij · 
machteloos was ? De Synode beschouw
de hij nog meer verkeerd dan de kerken. 
De Synode beschouwt zichzelve opper
machtig en onfeilbaar, en denkt dat zij 
net kan doen wat zij wil. Het helpt niet 
bij de Synode te klagen. De predikanten 
moedigen ons aan met onze klachten 
naar de Synode te gaan, want zij weten 
wat· er van worden zal. Het is nu · 10 
jaar dat hij lidmaat is, maar in dien tijd 
waren zijne oogen nog gesloten. Hij 
heeft toen beloofd dat hij de leer die hij 
daar beleden heeft zal bewaren, en hem 
aan de tucht zal onderwerpen. Hij was 
toen een blinde kerkman, doch er kwam 
verandering, op een voor hem vernede
rende wijze. Hij geraakte te Stellenbosch 
in gesprek met een Roomsch Katholiek, 
en die vertelde hem toen welke de grond
beginselen onzer kerk waren ; hij had. 
van die beginselen niets geweten~ Hij 
was in de gel(;)genheid om te leeren, en 
hij dacht toen, als hij zoo onkundig i~ 
hoe moet het dan met vele anderen 
gesteld wezen ? Hij had bijna 1nog nooit 
eeri echt Gereformeerde preek gehoord, 
en zag ook niet dat er gewaakt wordt 
tegen verderfelijke leeringen. 

Hij heeft veel zijn best gedaan met 
predikanten en kerkeraden om verbete
ring en eenheid te verkrijgen. V elen 
derjke1·keraadsleden hebben ·mooi geluis
terd, maar dat was ook al. Het was hem· 
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duister of hij nog langer in de kerk moest 
blijven dan of hij moet uitgaan. In zijne 
gemeento heeft een der ouderlingen met 
de laatste nachtmaalsviering gezegcl, dat 
als .de leeraar zich aan de leer cler precles
tinatie moet houden, clan kan er uiet in 
de kt;Jrk gepreekt worden, ~waut als hij 
dan over de preclestinatie preekt wllen 
velen kwaad worden en nit de kerk stap
pen. Die onder ling was iemancl die vast
hield aan de leer der predestinatie, maar 
hij bewaarde zijne overtuiging als een ge
heim. Een ander ouderling bad aan 
hem gezegd dat hij zich aan Gods woorcl 
hield, en bezield · "\Vas met denzelfden 
geest als Dr. Louw, en dus de verzeke
ring had dat hij recht was. Zoo gaat het 
met velen : zij volgen hunne leeraren on
bepaald en blindelings. 

De broeder J. de Klerk (Burgersclorp) 
won weten van den broeder Pretoruis of 
een preclikant door de gemeente kon afge
zet worden als hij gezondigd had of afge
dwaalcl was. 

De broeder Pretorius zeide dater wei 
zulk een artikel bestond, maar de moei
lijkheden waarmede men in zulk een ge
val te doen kreeg waren zoo groot, dat 
niemand lust heeft iets van dien aard te 
doen, of ten minste aan te pakken. 

Ds. Du Toit zeide dat er voorziening 
gemaakt was in de kerkwet, doch hij zal 
dit punt later duid.elijk maken. H~i vroeg 
toen de Commissie die aangesteld was om 
de brieven na te gaan of haar rapport 
klaar was om in te dienen. 

De broeder P. Grli.be zeide dat de Com
missie nog niet klaar was, maar dat zij na 
den middag zal rapporteeren. 
- De broeder Van der Walt, (Burgers

dorp) zeide dqt alhier in 1832 slechts een 
kerk bestond, maar toen kwam er ver
deeldheid. H~i verhaalde toen kortelijks 
hoe het gegaan is met de oprichting van 
de Gereformeerde Kerk, en las eenige 
artikelen voor om te toonen hoe die kerk 
bestond. De Ger. Kerk staat nog duide
lijk op de Dortsche beginselen zooals 
blijkt nit het feit dat arts. 27 en 182 der 
Dortsche Leerregels behoorlijk gehand
haafd worden door de Gereformeerde 
Kerk. Zijn gevoelen was dat zulke bij
eenkomsten als deze van veel nut zijn. 
Wij moeten ook broederlijk samen wer
ken. Wij moeten onze voorvaderlijke
zeden bewaren. De opvoering van liit!
teren avoad, van het treurspel, heeft h& 
wa~ker geschud en hem levendig ver-

toond hoeveel onze voorouders geleden 
hebben, en met welke moeilijkheden zij 
te kampen hadden. Daarom moeten wij 
zooveel te meer hun geloof, zeden en ge
woonten waardeeren. Het was onze 
plicht uit te komen en manmoedig te 
strijden voor de waarheid. 

De broeder Duvenhage stond op om 
een waarschuwende stem te laten hooren. 
Hij won slechts de broeders van de Ger. 
Kerlr tot voorzichtigheid aanmanen, want 
een of ander kan, wat hier door hen ge
sproken werd verkeerd opnemen, als 
zouden zij, de leden der Ger. Kerk, trach
ten hun kerk te adverteeren en van andere 
kerken weg te trekken. 

Ds. Du Toit t~eide dat hij slechts er op 
wou wijzen dat de broeder'Van der Walt 
niet nit de orde was, maar toch was, wat 
de broeder Duvenhage gezegd had goed. 
Het is altijd goed voorzichtig te wezen en 
niet onnoodig aanstoot te geven. Doch 
men kon soms ook wel al te voorzichtig 
wezen, en dat mag niet ; men moest 
getrouw wezen, de waarheid moet uit
komen. Was de broeder Van der Walt · 
niet opgestaan dan zou hij om die inlich
ting, nu door den broeder van der Walt 
gegeven, gevraagcl hebben. Het was goed 
dat de Ger. Kerk recht en zuiver voorge
steld was, want vooral hier in het Boven
land was groote onkunde aangaand.e die 
kerk. Als filen voorbeeld kon hij opnoe
merr dat iemand nit Stellenbosch hem 
eens gevraagd had of de Ger. Kerk ook 
aan het Nieuwe Testament gelooft? Hij 
heeft den vrager toen alles duiclelijk ge
maakt aangaande die kerk, waarop die 
persoon hem toen ten antwoord gaf : 
"Mar dan is die mense mos heeltemaal 
reg ! " Hij was zeer verblijd dat de 
broeder Vander Walt het artikel gelezen 
had. Het zal hem ook genoegen doen 
als de broeder Duvenhage nog meer in
lichting wou geven betrekkelijk de Ger. 
Kerk. 

De broeder J. de Klerk zeide dat er 
een paar theologische studenten der Ger. 
kerk in de vergadering waren, en dat zij 
ook inlichting konden geven en vragen 
beantwoorden. 

Ds. Du Toit zeide dat in het program 
geen kerk genoemd werd, en dat men 
dus over eenige kerk in ons land kon 
spreken. De kwestie was niet de N eel. 
Ger. Kerk, maar" de Gereformeerde Be
ginselen in ons land." Wij weten dat die 
beginselen in andere land en achteruit zijn 
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gegaan, zoo bijv. in Holland, Engeland, voor een ketter en voor al wat leelijk en 
Frankrijk, enz. Maar wij spreken nu slecht is. Hij verhaalde ook van een 
niet over andere landen doch over Zuid anderen leeraar die te Ermelo openlijk 
Afrika, en de vraag is of wij voor- of ach- van den kansel verkondigd heeft, dat de 
teruit gegaan zijn, of die beginselen be- Geest voor het hart van een ieder mensch 
waard of verworpen zijn. Er kan net staat en klopt, maar machteloos is dat 
·een antwoord wezen, en Jat is dat wij afge- hart in bezit te nemen, zoo de mensch 
weken zijn. Maar waarom zijn wij dan af- niet zelf zijn hart wil open en en den 
geweken ? Omdat men God miskent ; Geest inlaten. Die leeraar bad ook dien 
God van den troon stoot en den mensch dag zeer ernstig dat het toch den Heere 
er op plaatst. Zoo deden onze yoorvade- mocht behagen zijn Geest uit · te stor~en 
ren niet. Zij hielden God op den troon over zijn kerk. Hij kon zijne oogen 
en den mensch in het stof, en zij stonden onder het gebed niet sluiten en zijne 
vast op het rechte fondament. Doch wij handen niet samen houden ; want hij 
zijn afgeweken van het standpunt onzer beschouwde dat zulk een gebed den 
voorouders en dus ook van God. Heere een gruwel is, en hij wou dus geen 

De broeder C. Loots was niet van deel daaraan nemen. Hij heeft later met 
gevoelen dat de kerk als kerk ooit weer zijn eigen leeraar er over gesproken en 
zal terecht komen. Maar er moest iets die heeft plechtig verklaard dat zoowel 
door ons gedaan worden om weer tot de preek als gebed ongereformeerd en onbij· 
zuivere leer terug te gaan, doch waar belsch was. Hij heeft ook met zijn leer· 
moest men beginnen en wat moest men aar over de opvoeding gesproken en die 
doen ? Hij won licht in deze zaak heb- heeft hem toen gezegd dat er nog ee~ 
ben. Men moest niet nit de kerk gaan, school was alwaar de kinderen niet aileen 
maar er in blijven zooals Luther, en vol- een goed letterkun.dige opvoeding geno· 
harden in het getuigen tegen verkeerdhe- ten maar ook echt nationaal en in de 
den. Wil de kerk ons niet langer hou- voorvaderlijke zeden opgebracht worden, 
den en werpt zij ons uit, dan is het tijds en die school was de Gedenkschool der 
genoeg. Hij verklaarde ten stelligste dat Hugenoten te Daljosafat, en hij heeft 
de kerk afgeweken is van hare beginselen hem die school ten sterkste aanbevolen. 
en achteruit gaat. Er was ook groote on- Ook heeft zijn leeraar hem gezegd Ds. Du 
kunde ; de leden der kerk wisten niets Toit op te zoeken, hem zijne hartel~jke 
van de kerkleer en kerkelijke reglemen- groete over te brengen en hem (Ds. Du 
ten. Het was onze plicht hierin te wer- Toit) te vragen daar te komen preeken. 
ken en verbetering aan te brengen indien Zijn leeraar heeft ook verklaard dat hij 
mogelijk. gebukt gaat in zijne kerk omdat zijne 

De broeder G. Nel (Ermelo) was zeer kerk zoover afgedwaald was, en wordt de 
ongesteld en kon gisteren niet de bijef'n- positie steeds erger dan zal hij verplicht 
komst bijwonen, en zou ook heden niet wezen nit te gaan uit de kerk, en dan 
lang kunnen blijven ; daaTom stond hij kunnen zij die willen hem volgen, dan 
nu op om zijn getuigenis af te leggen, en zal h~j het werk zijns Heeren verrichten 
te vertellen hoe het gaat in zijne kerk. buiten de N. G. Kerk. Zijn ·leeraar was 
In zijne gemeente wordt de predestinatie ook een getrouwe 1ezer en voorstander 
recht en zuiver verkondigd; hun leeraar van de Get·uige en Patriot alsook een 
hield streng aan die leer en heeft het warme voorstander van de Afrikaansche 
duidelijk gemaakt dat aileen de uitverko- zaak. 
·renen zalig worden. Hij verhaalde ver- De broeder P. J. Badenhorst (B.zn.) 
der dat hij eens op reis was en toen vroeg zeide dat het makkelijk was te praten 
hij op een zeker dorp aan een leeraar zooals de jonge broeder Loots gedaan had 
welke de beste wijze was om geld op te maar om zoo te doen was niet zoo 
zenden naar de Paarl. De predikant makkelijk, want wij zijn machteloos en 
vroeg hem toen waarvoor het geld dan kunnen niets uitrichten. Er waren din· 
was, waarop hij antwoordde dat het gen in de kerk die hij niet anders kon 
inteekeningsgeld was voor Di Patriot en noemen dan ketterij. Was het nu recht 
De Getuige. Maar toen was het een in de kerk te blijven en daaraan deel te 
leventje, de leeraar heeft hem heftig aan-~ nemen? De predikanten scheiden taal, 
gevallen, Di ·Patriot slecht gemaakt en nationaliteit en Godsdienst van elkander, 
den schrijver van De Getuige uitgemaakt en dit was zooals bewezen onbijbelsch. 
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Mag hij nn met die predikanten saam 
gaan en ook aan die onbijbelsche dingen 
deelnemen ? Men wil gaan klagen, maar 
klagen helpt niet, want het verderf is 
doorgedrongen tot in de Synode. V ele 
kerkeraadsleden znchten ook en gaan ge
bnkt, evenals hij en vele anderen. Be
zondigen wiJ ons niet om met die ver
keerheden en afgedwaalden samen te 
gaan ? Hij had het zwaar hij wilde niet 
nit de kerk gaan en toch gevoelde hij 
dat hij niet in de kerk Jean bl\iven. 

De broeder W. dn Plessis was van ge
voelen dat het verkeerd zou wezen nit de 
kerk te gaan. Als hij niet in de kerk 
was en wist wat er gebeurde hoe kon hij 
dan er tegen getuigen ? Daarom bleef hij 
in de kerk om te lnisteren wat de leeraar 
predikte, en als de leeraar eene verkeerde 
leer verkondigde dan getnigt hij er te
gen . 
. De broeder P. Badenhorst (B.zn) zeide 

dat hij geene vrijmoedigheid had langer 
het nachtmaal in de kerk te gebruiken, 
en toch had hij behoefte aan het nacht
maal ; hoe nu gemaakt ? 

De broeder P. Grabe zeide dat hij als 
onderling veel in aanraking gekomen is 
met de jonge menschen zoowel in als 
bniten de Catechisatie, en uitgevonden 
had dat zijn leeraar de znivere leer den 
kinderen bekend maakte en dat zijne 
leer overeen kwam met de 3 Formnlie
ren van Eenigheid. . Hij moest dit zeg
gen omdat hij z\in leeraar niet onder een 
onnoodige blaam wil laten gaan. Hij 
woo hiermede niet t.e kennen geven dat 
zijn leeraar volmaakt is, want zijn leeraar 
deed ook dingen waarmede hij niet kon 
instemmen, zoo bijv. heeft hij het orgel 
door Engelsche mensch en in het Engelsch 
lateri inwijden, en dat in de Hollandsche 
kerk I Zij hebben daarover met den 
leeraar gesproken maar hij is zeer boos 
geworden ; hij ging zelfs zoover dat hij 
daarover een preek hield, en in zijn 
gebed zeide : "Heere, werp toch de 
~~~genaars in de hel." Hij was ook van 
gevoelen dat het verkeerd zon wezen de 
kerk te verlaten. Wij moeten in de kerk 
blijven en getnigen. Wij moeten ook 
niet met.allen, maar met de rechte per
sonen spreken, wanneer wij iets ver
keerds zien. Het spijt hem dit te 
Ifioeten zeggen, maar vel en der predikau
ten denken meer van kerkelijke instel-
1\ngen dan van Gods woord. Hij heeft 
v,ernomen dat er een beschrijvingspnnt 

bij de Synode zal ingediend worden om 
zulke zamenkomsten als deze te beletten, 
want daardoor werd kwaad gedaan, be
weert men; maar hij wenschte van harte 
dat dit gedaan werd, want dan zal het 
aan het licht komen waarom het noodig 
is geworden znlke zamenkomsten te 
honden. 

De broeder P. J. Badenhorst (Kort 
Piet) zeide dat de aangenaamste dagen 
zijns !evens die waren toen hij nit de 
kerk en lid van eene vrije independente 
kerk was. Daar werden de beginselen 
onzer kerk zniver · gehandhaafd. Hij 
sprak het ook als zijn gevoelen uit dat 
het niet recht was de kerk te verlaten. 
Wij waren nn nog in het onzekere, maar 
als de tijd van : " Gaat nit van haar, mijn 
volk " daar is zal de Heere wel zorgen 
dat wU het zeker weten. De beginselen 
onzer kerk waren recht en zuiver, maar 
wij brengen ze niet in praktijk. Wij 
moeten met de predikanten praten en in. 
Iiefde hen aanwijzen als zij fouten begaan,. 
maar niet achter hun rug tegen hen nit
gaan. Over de Independente kerk heeft 
hij met een leeraar gesproken en die 
heeft toen aan hem g~zegd dat de lnde-· 
pendente kerk goed was maar dat zij den 
tijd te ver vooruit was. De klachten te
gen de kerk zijn al 30 jaren oud en nog 
is geene verbetering aangebracht, maar 
dat was, omdat de leden machteloos en. 
de predikanten oppermachtig waren. 
Een predikant had rechtuit aan hem ge
zegd, dat hij bij de Synode moest klagen ; 
ja, de predikanten moedigen over het alge-· 
meen aan om te klagen ; waarom ? om
dat zij weten dat de Synode toch geen 
notitie nam van de klachten, en zij, (de 
predikanten) altijd ~elijk kregen. 

De broeder B. J. W epener zeide dat 
het fondament onzer kerk was, de uit-c 
verkiezing of predestinatie. Om dat te' 
bewijzen zou hij het 16de art. lezen van 
.onze geloofsbelijdenis. Het fondament 
was dus recht genoeg, maar de vraag is, 
blijven onze voorgangers op dat fonda- · 
ment? De speciale diensten waren nu 
zoo erg in de mode, en bij die diensten, 
veelal gehouden door onze eigene 
leeraren werd algemeen verkondigd dat -. 
allen kunnen zalig worden ; dat het · 
slechts van den mensch afhangt. Hier is ~ 
dus de plaats waar dit artikel miskenden . 
vertreden wordt. Op diezelfde speciale : 
diensten wordt ook hard geijverd voor de -
uitbreiding van Gods koninkrijk op , 
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aarde. Wij zijn afgeweken van het oude 
fondament enibouwen nu op het zand met 
loozen kalk. · Hij was ook van gevoelen 
dat wij in de kerk moeten blijven om te 
getuigen, maar toch vreesde hij dat er 
eene Scheuring zal komen. Het was 
echter verkeerd al de schuld op de predi
kanten te werpen, velen van de leden der 
kerk maken groote fouten en zij moeten 
ook aangesproken worden. 

De broeder Naude vroeg als men bijv. 
naar het huis van uw buurman gaat om 
met hem te spreken over de predestinatie, 

• maar hij wil er niet van hooren, en wijst 
u de deur, of men dan met hem klaar is 
met zijn getuigenis ? 

Ds. DU: To it: N een, dan zijt gij slechts 
begonnen uw plicht te doen. 

·De broeder D. van der Merwe moest 
erkennen dat er fouten in onze kerk 
'Yaren, hoewel deze erkenning hem eene 
pijnlijke was. Hij was beslist er op tegen 
nu uit de kerk te gaan, het was nu de tijd 
om getrouw te staan en te getuigen voor 
de waarheid. Spreker gewaagde hier van 
zekeren "Lukas," die over deze Samen
komst in de Bloemfontein Express ge
schreven had, doch Ds. Du Toit zeide dat 
hij niet kon toelaten dat de vergadering 
van naamlooze schrijvers zal notitie · 
nemen. Begon menmet "Lukas," waar 
zou men dan eindigen. 

Spreker voortgaande sprak het ook 
als zijn gevoelen uit dat men niet ~t de 
kerk moest gaan, maar er in moest blij
ven om te getuigen. Hij heeft nu ver
nomen dat de broeders laatste jaar van 
hier gekomen -waren· met de boodschap 
om een ieder in zijne gemeente te trach
ten recht te maken wat verkeerd was en 
te volharden in het getuigen, !maar al de 
broeders hadden deze boodschap niet 
getrouw overgebracht. 

De broeder D. B. Hauptfleisch wees er 
op dat de apostelen altij1 getuigd hebben 
en Paulus zegt dat het hem eene vreugde 
was smaadheid te lijden om Christus wil. 
Dit was ook het standpunt door Luther 
ingenomen : n.l. in de kerk te blijven en 
te getuigen, tot men hem later njet meer 
in de kerk wou gedoogen. 

De broeder Erasmus (Beaufort West) 
was van gevoelen dat de speciale diensten 
grootelijks oorzaak zijn dat de kerk zoo
ver afgedwaald is. Ook moest hij samen~ 
stemmen met deri broeder W epener dat 

. niet a:lleen de predikanten, maar wij 
allen schuldig zijn, en meest de kerke-

raden, want de ouderlingen, die moeten 
waken voor de verkondiging van de zui-· 
vere leer, zeggen gewoonlijk maar "ja en 
amen " op alles wat Meneer zegt. Wij 
moeten allen getrouw blijven en aan deo 
Dortsche Leerregels vasthouden. 

De broeder Joubert (Aberdeen) was. 
niet van plan te spreken, want hij was · 
laatste jaar ook tegenwoordig en had 
toen zijn 'kans waargenomen ; hij wou nu 
liever andere broeders een kans geven,. 
doch hij werd zoo diep getroffen en zijn 
gemoed is zoo vol dat hij niet kan zwijgen. 
Hij acht het zijn plicht te zeggen wat in 
het afgeloopen jaar gedaan werd. Hun 
leeraar preekt nogal de predestinatie. 
Eens toen de leeraar een predestinatie
preek had werden sommigen op hem 
boos, meenende dat hij een onbijbelsche 
leer verkondigde. Het is toen duidelijk 
gebleken dat de leden der kerk volstre~t. 
onkundig waren aangaande de leer der
predestinatie. 

En nu moet men nog bedenken dat de 
preek van den leeraar volstrekt niet een 
krasse was, hij heeft slechts gezegd dat de 
mensch uit vrije genade zalig wordt. 

De broeder Casper Badenhorst zeide 
dat er in de vergadering gezegd werd 
dat er nog eenige predikanten zijn die 
getrouw blijven aan de zuivere leer ; dat 
verblijdde hem zeer. Hij wou weten of 
de Ned. Ger. Kerk het recht had wetten 
te maken waaraan de leden zich moeten 
onderwerpen. V olgens de beginselen 
onzer kerk heeft zij dat recht niet. Ala 
geschillen ontstaan, dan moet.en die niet 
met wetten beslecht worden, maar door 
Gods woord, het eenigwetboek der kerk. 
Maar nu bepaalt onze kerk dat de Synod'e 
het hoogste wetgevende lichaam is en dat 
de uitpraak der Synode finaal is, en dat 
men zich aan die uitspraken moet onder
werpen. Hij zal de kerk dit:i oorspronke
lijk hier opgericht werd vergelijken bij 
een legeropperhoofd. Als een aan~l 
soldaten ingezworen wordt verbindt het 
zich om streng de bevelen van het opper
hoofd te gehoorzamen, en worden ' de 
bevelen overtreden, dan moeten gezegde 
soldaten zich onderwerpen aan de tucht. 

Doch als er nu onderofficieren aange_
steld worden, die bevelen uitvaardigen 
tegenstrijdig met die van het opperhoofd, 
zijn de soldaten dan gebonden daaraan 
te houden en daaronder te vechten ? 
N een, volstrekt niet. N u zoo was het 
ook met de kerk. Er werd eene ker.tr 
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:aan de Kaap gesticht onder zekere begin- loofs en de Heidelbergsche Catechismus 
selen en bepalingen, en de leden verbon- worden behoorlijk in waarde gehouden~ 
den zich daaraan te houden. Doch nu is De kerketucht bestaat ook nog in de Ger. 

-de kerk afgeweken van die beginselen, en Kerk, en wordt ook wel degeljk toege
heeft anderen in de plaats gesteld, zijn de past wanneer noodig ; zelfs een leeraar 
leden nu gebonden zich ook aan die nieu- loopt niet vrij. .Als iemand zondigt gaat ~ 
we wetten te houden? Hij dacht van men in de Ger. Kerk met hem te werk 
neen. Hij was bereid al de predikanten volgens Bijbelsche voorschrift. 

· te ontmoeten en hen te overtuigen-zoo Eerst wordt hij door een broeder be
' zij voor overtuiging vatbaar zijn,-d.at zij straft en vermaand ; luistert hij niet, dan 
. verkeerd en afgedwaald zijn. Hij heeft gaan 2 of 3 broeders naar hem; wil hij 

reeds hierover aan een predikant geschre- dan nog niet ingeven, dan komt h~j voor ~ 
_ ven en hem tot eene disputatie uitge- de gemeente, of althans wordt onder stil-

daagd, maar die predikant wou het niet zwijgend censuur gezet; en luistert hij 
.caannemen zeggende dat hij (spreker) zich dan nogniet, dat wordt hij den Heidenen 
- van Ds. Du Toit zal laten helpen. Hij overgegeven. Dit wordt ook gedaan 
.. aarzelde niet te zeggen, dat onze kerk wanneer een leeraar zondigt. Hunne 
~ achteruit gegaan is en nog gaat, en hij scholen worden ook niet ondersteund 
_ was bereid te bewijzen dat in de kerk din- door den staat ; zij nemen geen staatstoe-
gen gedaan werden die direct in str~jd lage, tenzij dat kan gedaan worden zon
waren met den Heidelbergschen Cate- der dat hunne handen gebonden worden, 
chismus. Er wordt ook zoo te zeggen of zij hunne gereformeerde beginselen 
nooit over den Heidelbergschen Catechis- moeten opgeven. Zij geven hunne rech
mus gepredikt, terw~jl 12 maal per jaar ten niet af terwille van staats geld. Dlil 
daarover gepreekt moet worden. Bijbel was in hunne scholen steeds op 

Op eene vraag van den broederJoubert, den voorgrond.-Hier was groot verschil 
zeide Ds. Du Toit dat een zeker jonge in de vergadering of men nit de kerk 
predikant in den Kaapschen Ring niet moet gaan of er in moet blijven ; velen 
slechts nagelaten heeft over den Heidel- zeggen, dat zij niet in de kerk kunnen 
bergschen Catechismus te preeken, maar blijven, omdat zij te zwaar krijgen, maar 
ook gezegd heeft dat het niet noodig is wat zegt onze groote V oorganger ? J ezus 

-·daarover te preeken. En de Ring laat zegt: "Die mijn discipel wil wezen 
zulks straffeloos passeeren. neme zijn kruis open volge Mij." 

De broeder Casper Badenhorst hervat- Ret was niet altijd makkelijk het kruis 
tende zeide dat Ds. Louw te Philipstown te dragen, maar dat kan ook niet. · Men 
ronduit verklaard heeft dat God machte- moet getrouw blijven getuigen. Getrouw
loos is en den mensch niet helpen kan, heid is de groote zaak die de Heere van 
tenzij de mensch zelf zijne zaligheid wil de Zijnen vraagt. Ret licht mag niet in .... 
uitwerken. een verborgen hoek gehouden worden, 

De broeder C. Liebenberg Sr. zeide maar ,moet helder schijnen zoodat allen 
-dat hem op zekeren tijd een zeker memo- het zien kan. Doch zoo het bleek dater 
rie van kerkwege aangeboden werd ter geen kans was het licht in de kerk te 

_teekening, maar hij wou dezelve niet laten schijnen, dan moet men uitgaan 
·teekenen omdat de inhoud daarvan en van buiten een helder licht doen 
·strijdig was met de zuivere Gereformeerde schijnen ; met andere woorden men kan 
beginselen. Zoo moet een ieder waken een eigen onafhankelijke kerk stichten, 
en op deze wijze trachten het verkeerde op zuiver Gerefoqneerde beginselen. 
recht te krijgen. Hij sprak het als zijn Dit is wat Luther en Calvijn gedaan heb
gevoelen nit dat van al het spreken en ben, toen het een hopelooze zaak bleek te 
afleggen van getuigenissen alhier niets zijn om de kerk zelve recht te krijgen; 

.zal komen, tenzij men naar huis gaat en en op hun werk heeft groote zegen 
handelend optreedt. gerust. Als een vrucht verrot was kon 

De broeder Duvenhage uitgenbodigd men ze nooit weer recht krijgen; en zoo 
door den voorzitter, zeide dat de Gerefor-, was het met eenige zaak. Een kwade 
·meerde Kerk nog staat op de Dortsche boom kan geene goede vruchten dragen. 
:Leerregels en de zuivere gereformeerde Men kan in deze een voorbeeld nemen, 
-beginsels,_ en die beginsels· worden trouw aan "Christen " en "Hoop" in D'e 
gehandhaafd. · De 12 Artikelen des Ge- Christens Reize naar de Eeuwigheia, 
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door John Bunyan. Om ruste te vinden En ten laatste het was en blijft de plicht 
waren zij verplicht uit te gaan uit de van den leeraar om geregeld huisber.oek 
were! d. Verder wees spreker er op wat te doen en de ouders zoowel als de kin- · 
Christus voor den mensch gedaan heeft ders te ondervragen nit den kleine zoo- -
en maande aan tot getrouwheid en het wei als den grooten Catechismus, en te 
bewaren van de bevelen van Christus. waken tegen het binnenkomen van onge-

•. De broeder 0. Liebenberg Jr. zeide dat loof. 
de broeder Duvenhage bevreesd waste De broeder D. B. Hauptfleisch wees er 
spreken, omdat het zou lijken alsof h\j de op dat wijlen Ds. Vander Lingen de pre
Geref. Kerk wou uitbreiden door haar te destinatie leer standvastig verkondigd 
adverteeren, maar hij behoeftniet bevreesd heeft, en verklaard heeft dat God aileen 

.:. te wezen; want hij (spreker) zou volstrekt kan redden en kan, verdoemen en zelfs 
niet nit de Ned. Ger. Kerk naar de Ger. ~10over gegaan is als om te zeggen dat als 
Kerk overgaan. De Ge1. Kerk was ook de Heere hem verdoemde, hij den Heere 
verre van volmaakt. Om een voorbeeld zelfs in zijne verdoemenis zal verheerlij· 
te noemen : Hij was te Steynsburg in een ken 
school en daar heeft hij toen gezien dat Ds. Du Toit las hier het besluit voor 
de opvoeding in die school dezelfde was dat laatste jaar genomen werd als volgt : 
als in onze Gouvernements scholen. 
Een 2de voorbeeld was de kranten " Deze Samenkomst betreurt ten zeer-
kwestie : De !eden der Ger. Kerk teeken- ste de verwaarloozing van de leer der nit
den in op, en lezen welke kranten en tijd- verkiezing en van de inwoning des Heili
schriften zij maar wild en. Dan zou h\j gen Geestes, op de kansels der Ned. Geref. 
ook willen weten of het hnisbezoek Kerk, en spreekt het vertrouwen nit dat 
behoorlijk volgens kerkwet gedaan werd, de leeraren dier k erk hiervan >mllen ken
en of de kleine Heidelbergsche Oatechis- nis nemen en dit zullen trachten 
mus behoorl\jk door de kinderen, en de te verhelpen do01 die kleinoodeu van 
groote door de volwassenen geleerd wor- leerstukken nit den zweetdoek te haleu 
den. H\j geloofde niet in deze of geene en in al hun pracht en schoonheid op de 
kerk maar in eene algemeene kerk waar- tafel te plaatsen. Zij spreekt ook den 
van Christus het hoofd is. w~nsch uit dat de !eden tl.ier kerk, die -

De broeder s. Grove, was van gevoelen , deze leer toegedaan zijn, door onderlinge 
dat men van het punt afgedwaald was. bijeenkomsten als anderszins, haar zullen 

Ds du Toit zeide dat me'n nog degel\jk trachten te bevorderen en teverspreiden." . 
in de orde was, men moest aileen oppas- Voortsprekende zeide hij dat hij nog 
sen voor een verkeerden geest. Hij maar min gehoord heeft wat in het laat
beschouwde het plicht den broeder ste jaar in dezen gedaau is; h\i had ge
Duvenhage een kans te geven de beginse- hoopt dat men meer zou vertellen welke 

, . len der Gereformeerde Kerk bloot te pogingen aangewend zijn in belang der 
leggen, en zouhemook nu den kans geven Gereformeerde beginselen en wat de 
de Ledenkingen van den broeder Lieben- uitslag was. De broeder Venter had zich 
berg te beantwoorden. · op hem (spreker) beroepen om voorlich-

De broedet· Du venhage zeide dat wat ting en den rechten weg aan te wijzen 
• de scholen aangaat h\i · moest zeggen, dat maar daar ligt juist de knoop. . Het was 

het onderwijs OlJ dorpscholen hetzelfde heel gemakkelijk te spreken, maar het 
was als op de Gouvernements scholen, rechte pad aan te wijzen was eene gansch 
omdat de kinderen daar niet als kostgan- andere en moeilijke zaak. Men kan ech
gers bij vrienden ingaan, en dus niet daar ter niet best loopen zonder een weg, dus 
opgevoed worden, maar slechts lettet·kun- een weg moet aangewezen worden. Velen 
dig onderwijs ontvangen, zij kr\jgPn hun- ~ hebben hier getuigenis afgelegd en lncht 
ne opvoeding bij hunne !mizen, en aldaat· gegeven aan een bezwaanl gemoed ; vele 
worden ook hunne kar·akters gevorrnd. anderen zouden dat ook gedaan hebben 
"'at de nieuwsbladen aangaat moe;;t hij doch konden wegens onvoorxiene moei,.. 
rondnit verklaren, dat hij er niets van lijkheden niet tegenwo<;>rdig zijn. Hij 
weet., clat door hunne algemeene Verga- had een menigte brieven ontvangen en 
det·ing een besluit genornen is waarin het verblijdcle hem te 1.ien dat e t· zoovelen 
letlen voorgeschreven wordt welke bladen waren di.e begeerig zijn getni!"eni,; af te 
zij mogen en welke zij niet mogen le;-.en. leggen. 
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De meeste sprekers willen naar huis 
·gaan en daar gaan getuigen voor onze 
Gereformeerde beginselen. Goed, zeer 
goed ; maar daarmee komen zij er toch 
niet zoo gemakkelijk af als zij mogelijk 
·denken. 

.Men kon niet altijd een verkeerde zaak 
recht maken bloot door er tegen te ge
tuigen maar te gettiigen blijft echter 
altijd plicht. Dit was ook het standpunt 
.door wijlen Ds. Van der Lingen ingeno
men die gezegd heeft dat het altijd plicht 
blijft te getuigen, al wordt de woestijn 

· daardoor geen paradijs. Iemand heeft 
de uitdrukking gebruikt, dat wanneer hij 
thuis komt "di hare sal waai " om het 
geen hij hier gezegd heeft. En hij (spre
ker) verblijdde zich, daarover; daartoe 
moet het komen ; "di hare moet waai." 
E en getrouwe getuige moet en zal al~jd 
1ijden, en soms hardlijden om zijn getuige
nis. Als "di hare waai" is het een teeken 
dat men den duivel afbreuk doet. 

Spreker had het dikwijls ondervonden 
in' z~jn leven. Als men iets doet, waar
mede de duivel tevreden is, en er geen 
heftige tegenstand komt, wees dan maar 
verzekerd, dat de zaak van weinig waar
de is ; doch is de tegenstand geweldig en 
woedt de duivel veel tegen wat gij doet, 
weet dan dat gij de rechte zaak doet en 
den duivel afbreuk doet; vandaar zijne 
woede. 

Men moest getrouw wezen, het was 
·niet een gemakkelijke zaak getrouw te 
blijven getuigen, de getuige moet veel lij
den en haat en smaad verduren, doch de 
discipel van Christus moet lijden tot 
heerlijkheid. De tijd is niet meer ver, 
dat er geene getuigen meer wezen zullen, 
behalve slechts 2 (het kleinste getal dat 
toegelaten wordt, want in den monel van 
2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan) 
en die 2 zullen gedood worden (Op. 11). 

Getuigen was goed, doch niat genoeg, 
m en moest ook werken. De verspreiding 
.onzer belijdenisschriften, Drie Formulie
ren van Eenigheid, was een werk dat 
gedaan kan wqrden. Dat boekje is te 
krijgen bij de Paarlsche Drukkerij. Wat 
aanleiding gegeven had tot het overdruk
ken en uitgeven der belijdenisschriften, 
was de gewoonte om bij aanneming aan 
elk aangenomene een boek presept te ge
ven. Rij heeft toen gedacht dat het eene 
goede zaak zou wezen aan elk jong lid
maat bij de aanneming een exemplaar der 
belijdenisschrlften te geven. · Ret was 

noodig de gemeenteleden met deze din
gen meer bekend te maken, want de on
kunde was zeer groot. Zoo wist hij bijv. 
van een ouderling in eene naburige ge
meente, die, toen voorgesteld werd om aan 
elk jong lidmaat een exemplaar der 3 
Formulieren van Eenigheid, ~resent te 
geven in plaats van andere boekjes, die 
toen vroeg : "Mar watter ding is dit dan 
eli 3 Formulieren ? " De ouderling wou 
toen van zijn predikant weten of " die 3 
Formulieren ook wel een goed boek is." 
De prijs van het boek, met de Dordtsche 
Kerkorde er bij, was zeer laag gesteld, zoo 
zelfs dat de uitgevers er volstrekt geen 
voordeel bij hadden. Ret doel is slechts 
het boek in bereik van een ieder te bren
gen, ten einde kennis te verspreiden. 
Ret was hier bij de uitgevers niet een 
zaak van £ . s. d., maar van beginsel. 
Rier was nu een groot arbeids veld voor 
hen die willen werken : zij kunnen het 
met de predikanten en kerkeraden be
werkstelligen dat het hij aanneming aan 
alle jonge lidmaten uitgedeeld werd; en 
willen de kerkeraden en predikanten dat 
niet, dan kan men het zelf doen ; elkeen 
heeft het recht dat te doen. 

De broeder S. Grove maakte hier 
bezwaar.tegen het spreken van Ds. Du 
Toit daar sommigen het mogen opnemen 
also£ hij nu zijn kans . waarnam om de 
boeken van de 'firma D. F. du Toit, in 
welke firma hij betrokken was, te adver
teeren. 

Ds. du Toit zeide dat hij reeds ver
klaard had dat de uitgaa£ van dat boek de 
firma geen voordeel aanbrengt. Maar 
dan, hij heeft niet gezegd : koop bij D. F. 
du Toit & Co ; volstrekt niet, er waren 
vele andere boekhandelaars, men kon 
het daar koopen; er waren ook verschil
lende uitgaven, als die van Prof. Kuy
per, enz. 

De vergadering verdaagde toen tot na 
den middag. 

NAMIDDAG ZITTING. 

Ds. Du 'I'oit legde het rapport van de · 
Commissie over de Getuigenissen voor, 
waaruit · bleek dat zij zijne mededeeling 
korrekt bevonden hadden, met een paar 
geringe wijzigingen. Zoo hadden zij bijv. 
slechts i) antwoorden bevestigend geno
men en 54 uit 22 gemeenten ontkennend. 

Retzelfde punt was nog aan de orde. 
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Ds. Du Toit, zijne rede hervattende, 
zeide dat de groote vraag nu was om den 
rechten weg aan te wijzen. Er waren 
zoover hij zien kon 4 wegen. Die zou hij 
hen voorstellen, maar hij kon niet zeggen 
welken te kiezen ; dat moest Gods Geest 
en hun geweten doen. 

1) In de ke1·k te blijven 

was die wet of bepaling van nul en geene 
waarde, en gevolgelijk behoeft niemand 
zich daaraan te onderwerpen of d.aaraan 
te storen. Ten bew.ijze hierover las hij van 
.Art. 4 der. Ordonnantie, als volgt :-" aHijd 
wei te verstaan, dat iedere wet of regle
ment van de gezegde Algemeene Kerk
vergadering of Synode strijdig of onbe
staanbaar met de voorzieningen dezer 

en volhouden met te getuigen en te arbei- Ordonnantie nul en van geene kracht 
den tot herstel of verbetering. zijn." 

Dit wil zeggen, blijf in uw kerk en Hij wou goed verstaan wezen, want hij 
doet. wat uw hand vindt om te doen, met was verantwoordelijk voor wat hij van 
aile macht. Deel de belijdenisschriften middag zegt; hij wil stap voor stap bouwen. 
uit, doch daarmee is men nog niet klaar. Nu spreekt men zooveel van de belijde
Al heeft de helft der jonge lidmaten nu nis schriften der Kerk als aangegeven in 
ook de belijdenisschriften, dan blijft het Art. 1 onzer Kerkwetten ; maar hoe was 
gevaar toch nog even groot, indien zij het daarmede gesteld ? komen de belijde
elken dag een andere leer hooren ver- nisschriften als daar opgegeven overeen 
kondigen op school, in de Catechisatie en met de opgave in de Ordonnantie ? De 
de kerk. Men moet het werk dus door- belijdenisschriften worden terecht het 
zetten tot bij de predikanten. fondament der kerk genoemd, maar daar 

Klaag de ontrouwen aan bij de bevoeg- zij niet in overeenstemming zijn met de 
de authoriteiten. Hij zegt niet dat dit Ordonnantie, is het fondament van nul 
helpen zal, maar deze was toch de- weg. en geene waarde. 
Hij zou nu rechtuit spreken, zonder ech- In de Ordonnantie worden die Belijde
ten namen te noemen, en wil graag goed nisschriften · aldus aangegeven : " Eene 
verstaan wezen. Als ee~ predikant tot Synode, erkennende, aannemende en be
een diaken kan zeggen gelijk voorgelezen lijdende ten aanzien van de leer daarvan, 
in een der getuigeuissen: "Man, jij is de . de leerstellingen vervat in de Geloofsbe
oorzaak dat jou vrouw nog met haar pak lijdenis van de Synode van Dordrecht en 
zonden loopt, jij moest haar al lang be- in den Heidelbergschen Catechismus." 
keerd hebben "-was het dan niet vreese- Welnu bedenk nu hierbij dat alles wat 
lijk ? Moest daarover niet geklaagd wor- strijdig is op kerkelijk gebied, met de Or
den? Wat die predikant daa1 zeide is donnantie, geen kracht heeft, en zie dan 
direkt in strijd met onze kerkleer, en toch hoe zwak het kerkelijk fondament is. 
b,lijft hij predikant en kan ongestoord Wij hebben 3 belijdenisschriften : De 
voortgaan, hoewel zijn leer een dwaalleer Nederlandsche Geloofsbelijdenis; de 
is ! Heidelbergsche Catechism us, en de Dordt-

Men vraagt: wat met hem gedaan ? sche Leerregels. In de Ordonnantie wor
W el, Iaten de ouderlingen eerst met hem den maar 2 genoemd, en daarvan wordt 
spreken, en helpt dit niet, hem voor den de een nog verkeerd opgegeven. Daar 
Ring brengen Doch wat helpt dat ook? wordt gesproken van de " Geloofsbelijde
De kerk is machteloos, en de tucht kan nis van Dordrecht." Nu, zoo iets bestaat 
niet meer toegepast worden, althans op er niet ; wat er wel bestaat is een " N eder
het punt der leer, gelijk wij reeds voor- landsche Geloofsbel~jdenis," doch die 
beelden hebben. wordt weer nietgenoemd in de Ordonnan-

Spreker zeide hier dat hij nu van de tie. De opgave is geheel en al verknoeid 
Ned. Ger. Kerkin de Kaapkolonie spreekt. in de Ordonnantie en dus vervallen de 
Hij was overtuigd er van dat wat de N ederlandsche Geloofsbelijdenis en de 
kerketucht in zake de zuivere leer aan- Dordtsche Leerregels. Al wat er dus nog 
gaat de kerk machteloos was. Wij heb- overblijft is de Heidelbergsche Catechis
beu een kerkelijke Ordonnantie waarin mus, en die was geen belijdenisschrift, 
zekere rechten toegestaan worden aan de maar een leerboek. Eengeloofsbjllijdenis 
S.ynode van de Ned. Kerk om regels te is datgeue waarop de kerk rust, en dat 
.maken. Maar hij moest er .op wijzen dat dus met recht het fondament kan ge
als de Syno<le een wet maakt welke rioemd worden, en volgens de Ordonnantie 
tegenstrijdig is met de Ordonnantie, dan heeft de Ned. Ger. Kerk nu geen geloofs· 
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belijdenis en is dus een gebouw zonder lijk behandeld, maar slechts in 't voorbij
fondament, en hoeveel veiligheid biedt gaan aangehaald. Deze 3: de Nederland
zulk een huis ? Men spreekt ook van de sche Geloofsbelijdenis, de Dordtsche· 
Dordtsche Leerregels als eene geloofsbelij- Leerregels, en de Heidelbergsche Cate
nis, maar nat was ook verkeerd, want chismus vormen dns ook een drievoudig· 
de Dordtsche Leerregels waren in den snoer en mogen evenmin gebroken, als . 
eigenl\jken zin des woords geen bel\jdenis taal, nationaliteit en godsdienst geschei
schrift, maar slechts eene verklaring der den mogen worden ; en nu zijn zij ver
zuivere leer tegenover de 5 dwaalpunten broken door de Ordonnantie. 
der Remonstranten. Maar nog meer, de vVas het nu moedwil of onkunde, dat 
Dordtsche-Leerregels worden niet eens ge- de een naam geheel uitgelaten en de 
noemd in de Ordonnantie, en vervallen andere naam van onze bel\jdenisschriften 
dus ·ook. Al wat wij dus nog over hebben 1 zoo schandelijk verknoeid werd in de 
was het leerboek, de Heidelbergsche Ordonnantie ? Toen hij in de bediening 
Catechismus. kwam heeft hij dadelijk de fout ontdekt 
- H ebben wij dus genoeg en kunnen w\j en er navraag naar gedaan. Hem werd 

tevreden zijn met wat wij hebben? Ge- toen gezegd dat het een (!mt was die 
steld nu eens dat een predikant de gere- toegeschreven werd aan een persoon die 
formeerde leer niet zuiver verkonuigt ·! nu overleden is. Dat mag nu zoo wezen, 
hij wordt aangeklaagd bij den Ring, maar waarom de begane font dan niet 
en door dat lichaam afgezet ; en hij gaat recht gemaakt ? W aarom niet naar het 
dan naar het Hooge Gerechtshof pleitende Parlement gegaan en gevraagd om eene 
dat hij afgE;)zet werd op een leerstuk ver- wet te passeeren waarin nader bepaald 
vat in de Dordtsche Leerregels, en Ne- en verbeterd worclt wat n~ verkeerd 
derlandscheGeloofsbelijdenis, maardat h\i opgegeven is in de Ordonnantw? 
gezegde Bel\jdenisschriften niet e1·kent, Is men bevreesd dat het Parlement de 
daar z\j niet in de Ordonnantie voorkomen, herstelling van de fout niet zal will en 
en hij zich slechts aan de Ordonnantie toe staan? N een, dat kan niet wezen. II\i 
houdt, zal hij dan niet weder in zijne be- was zeker dat indien dam·om aanzoek ge
trekking hersteld worden? Zeker zal h\j daan werd door de Synode niet een par
hersteld worden, daar h\j veroordeeld is lementslid er tegen zal wezen. Of is het 
op een bel\jdenisschrift die er niet bestaat mogelijk omdat men de fout niet wa 
want in de Ordonnantie worden zooals recht maken r ... N een de tegenstand tegen 
reeds gezegd, de Leerregels en de Nederl. het recht maken van de £out zal niet in 
Geloofsbelijdenis niet erkend en het hof het Parlement, maar in de kerk wezen. 
heeft slechts met de Ordonnantie te doen. Het Parlement zal zij ne toestemming 
Er is dus geen tw\jfel dat de rechter hem geven als al de predikanten er o:n ver
vrijspreken zal. zoeken. Werd daa1·om aanzoek gedaan, 

Al wat wij dan nog hebben is de Hei- dan zal het Pa t·l enwnt zegge li maanden 
delbergschen Catechismus en die was tijd geven, opdat allen zich kunnen uit
geen belijdenisschrift, maar een leerboek, spreken ; doch werd clit vandaag gedaan, 
en bovendien niet gereformeerd, maar dan zal men een beroering onder de 
Luthersch in om·sprong en afkomst. doodsbeenderen zien ! Dan zal men gaan 
Alle gereformeerde leerboeken en bel\i- onderzoeken, maar wat leet·en de N ederl. 
denisscluiften beginnen en eindigen met Geloofsbel\jdenis en D01·utsche LeeiTegels 
God, en vormen aldus een volkomen ring, dan eigenlijk ? Dan zal men ui tYinden 
maar de Luthersche beginnen allen met dat die Belijdenisschriften God op den 
den mensch, hetgeen ook h!:'t geYal is ti·oon plaatsen en den mensch in het stof 
met den Heidelbergschen Catechismns. werpen : clan zal men met de leer bekend 
Hij zegt dit uiet om Luther of zijne wer- worden dat de mensch onmachtig is : en 
ken te veroordeelen, maar aileen mn het aileen uit nije genade zalig wol'dt : dat 
onderscheid aan te tocmen tusschen de mensch niet,; en God alles is; clan 
Luthersch en Gereformeerd. Men moest komt er een l'inde aan a t die speciale 
hem goed verst.aan, hU trekt niet te velde diensten en algemeene-genade-preekerij, 
tegen den Catechismus, maar wijst slechts en daarcloor ook een einde aan J.e goed
op de ongenoegzaamheid daarv;m als koope populariteit. Dan znllen de pop
eenige Belijdenisschrift. Daarom wordt pen eer·st. recht aan het clausen gaan. 
de predestinatie ook daalin niet opzettt"- . Deze was nu eene fout die door de predi· 
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kanten moet re~ht .gemaakt worden, tiiaar 
hij twijfelde er sterk aan of zij dat ooit 
zullen doen. 

Hij heeft in het begin gezegd dat de 
kerk, wat tucht in zake de zuivere leer 
aangaat z.i. machteloos is, en heeft het nu 
bewezen. En zulks wordt ook gestaafd 
door de ondervinding. Wij hebben de 
O'evallen van Burgers en Kotze. Ds. 
ICotze viel zelfs den Heidelbergschen 
Catechismus aan, het eenig stuk dat ons 
O'elaten is in de Ordonnantie, inzonder
heid vraag 60, . en Burgers loochende de 
zondeloosheid van J ezus, het bestaan van 
den duivel, enz. Beiden werden door de 
Kerk gecensureerd, maar door het Ge
rechtshof hersteld .. De Kerk appelleerde 
naar den Geheimen Raad in Engeland, 
doch kreeg ook daar ongelijk. Zij was 
machteloos en moest het verdragen dat 
de .geschorste predikanten voortgingen 
met hunne onzuivere leer, en het gezag 
der kerk trotseerden. 

Ja, de kerk was machteloos en moest 
het oogluikend aanzien, totdat eerst 
Burgers naar Transvaal ging als President, 
Ds. Kotze onlangs aftrad, en eervol out
slag vroeg en kreeg. Ja, in zijn afscheids
rede loochende hij nog onze kerkleer ; 
toch kreeg hij eervol ontslag en trekt 
thans nog zijn pensioen nit de kerkekas. 

Zoo is het nu met de kerkelijke macht 
en tucht gesteld. De totale machteloos
heid der kerk is gebleken. Zij heeft, 
toen het de eere van Christus gold,· het 
hoofd gebogen voor de wereldmacht. En 
het is niet te zeggen dat er slechts een 
font begaan werd. N een, men ging naar 
het hoogste gezag, om slechts te meer zijn 
machteloosheid te bewijzen: W el is waar 
was de uitspraak van het Hof vo6rname
lijk gegrond op informaliteit in de 
procedure: men moest eerst naar Rings
co.mmissie en Ring gaan. Wel, dit werd 
gedaan: Herhaaldelijk werden die twee 
leeraren daarna bij die lichamen aange
klaagd, doch men waagde het zelfs . ni:t 
weder hen iets te doen. Inzonderhe1d 
Ouderling. van Reenen heeft herl).aa1de
lijk Ds. Kotze aangeklaa.gd,. doch . zonder 
eenig gevolg. Ds. Kotze gmg straffeloos 
voort de kerkleer te bestrijden en het 
kerkelijk gezag te t.r:otSeeren, totpat hij 
eindelijk :vrijwillig zijn eervol ontslag 
nam en. op pensioen aftrad. 

De kerkheeft dus.eene poging gewaag(l . 
op-den Heidelbergschen Oatechism,us, al 

stuk dat zij nog heeft, en heeft daarmede 
4opeloos schipbreuk geleden. . 

Maar kwam het geweten . dan met daa~
tegen in verzet? Zeer zeker. Wat IS 

gebeurd met Burgers en Kotze ? .Toen 
z~j in de Synode kwamen met hun mter
dict in de hand en zitting namen, stond de 
waardige oude Ds. Van der Lingen op, 
nam zijn hoed en stapte nit, gevolgd door 
28 leeraren en ouderlingen. En toch 
kwamen zij den tweeden dag daarna weer 
en namen zitting -zamen met Burgers en 
Kotze ! W aarom ? Zij wa~;en naar den 
toenmaligen Procureur-Generaal den hfiler 
Porter, gegaan en hadden hem gera~d
pleegd, en wat heeft hij gezegd ? . D1t : 
gij kunt uitgaan nit de kerk en meuwe 
gemeenten stichten ; maar weet dat, zoo 
er een persoon in zulk eene oude ge
meente opstaat en zegt dat hij blijft staan 
op het oude standpunt, en vasthoudt aan 
de Ordonnantie, dan zult gij kerk en pas
torie moeten afgeven aan hem. 

En hebben die waardige vaders zich 
dan door die aardsche kluisters laten 
terug houden van alles feil · te hebben 
voor de eere van Christus? N een, maar 
wat dan? 

Er vond toen een groote discussie plaats. 
Ds Andrew Murray, .heeft toen een plei
dooi gehouden van meer dan een uur 
lang, waarin hij trachte Ds vat;t der 
Lingen en degenen die met hem gmgen, 
tot andere gedachten te brengen. Onder 
andere stelde hij voor dat zij moesten 
wachten totdat de zaak eerst voor den 
geheimen Raad in Engeland geweest zal 
zijn. Ds van der Lingen heeft toen g~: 
zegd dat hij zal wachten, hoewel hiJ 
vooraf zeker wist dat er geen gunstige 
uitspraak voor de kerk zal geveld worden. 
Maar hij zal het doen opdat er later geen 
verwijt tegen hem kan ingebracht worden 
dat hij te haastig was. Was de uitspraak 
geveld, waardoor dan ook alle hoop ver
nietigd zal zijn, dan zal · hij nit de kerk 
gaan en vrije gemeenten gaan stichten. 
Maar Ds van der Lingen was ontslapen 
v66r de einduitspraak kwam en de kerk 
bleef gebukt onder de wereldlijke macht. 
Onze Ned. Ger. Kerk heeft dus geene 
belijdenis en geen leertucht. Dus, waar 
staan wij nu? Wij hebben geene belijde
nisschriften, en degenen die wij meenen 
te hebben worden niet uitgevoerd. Terug
keer tot de Gereformeerde beginselen 
binneD. de Ned . . Geref. Kerk . is dus z, ·i. 
eene op.mogelijkheid. Maar wat dan ? 
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Er waren nog 3 andere wegen, die zou 
hij aanwijzen maar hij kon niet zeggen 
welken weg te volgen, of welke weg de 
beste was. Het was ook gelukkig dat de 
eene mensch niet den andere behoeft te 
leiden, want God heeft Zijnen Geest gege
ven en die was de Leidsman en Raadsman. 
Dank God daarvoor. Die Geest zal ons 
leeren en in aile waarheid leiden. Hij 
(spreker) ikon niet anderen leeren; hij 
kon slechts het licht dat God hem gege
ven heeft anderen mededeelen. N u ue 
tweede weg: 

2. D oleerende Gemeenten stichten. 

Doleert, richt gemeenten op naast uwe 
ke~·ken, :.-:;ooals Prof. Kuyper in Holland 
gedaan heeft ; gaat terug naar de :.-:;ui
vere leer. Prof. Kuyper ging niet een 

.nieuwe kerk stichten, neen hij zeide dat 
hij zal teruggaan naar den oorsprong van
waar de 1kerk uitgegaan is. Zijne leu:.-:;e 
was i herstellen. Hij had in Amsterdam 
en sommige andere plaatsen zelfs de 
groote meerderheid met zich. En toch 
wat was het gevolg ? De kerkelijke strijd 
l;>egon en de gemoedereli liepen 1z66 hoog 
dat men bijna tot de wapens de toevlucht 
nam ; ja de Nieuwe Kerk in Amsterdam 
was reeds belegerd, en de uitslag was dat 
Kuyper en de zijnen alles hebben verlo
ren bij den wereldlijken rechter. 

Doleeren is feitelijk niet uitgaan uit de 
kerk maar teruggaan en gemeenten stich
ten op het oude fondam.ent. De dolean
tie in Nederland bracht de partij en weer 
terug naar ~Dordt, en eene vereeniging 
van de Doleerende en Christelijk Gere
formeerde kerken werd tot stand 
gebracht. Deze vereeniging was echter 
slechts in naam en niet in der daad. Er 
kon ook geene werkelijke vereeniging 
plaats hebben ; dit was te onnatuurlijk. 
Sedert de Christelijke kerk gesticht werd, 
was i er altijd vertakking, maar ineen
groeii:ng nooit ;-dat kan ook niet, want de 
kerk is een levend organisme. Een boom 
komt voort uit een kiem, maar zoodra de 
stam gevormd is beginnen de takken zich 
van elkander te scheiden, en uit de groote 
takken verdeelen :.-:;ich weder andere tak
ken, en bij verderen groei steeds verdere 
takken ; en toch blijft het een boom. 

Dat ziet men aile dag ; maar heeft 
iemand al ooit gezien dat de bladeren, of 
twijgen of takken zich weder vereenigen ? 
Ja er zijn zeldzame gevallen waar takken 
weer aaneen groeieri wanneer :,.:;ij in elk-

anders wegen komen en door wrijving in 
elkander vast groeien, maar deze is altiju 
eene onnatuurlijke vereeniging en houdt 
niet stand. De gansche natuur kan men 
doorgaan maar men zal nooit vinden dat 
2 dingen in elkander groeien ; scheiding 
ja, die krijgt men overal en op elk gebied. 

Maar hoe zal men nude Ned. Ger. Kerk 
gaan herstellen, daar haar eigen fonda
ment niet deugt ? 

3) De derde weg was : 

Gaat direlct naw· de Ger. Kerlc. 

Daar heeft men een kerk welke op zui
ver gereformeerde beginselen staat Die 
kerk is ook gants niet volmaakt doch hier 
in het ondermaadsche is niets volmaakt, 
ook niet de zichtbare Kerk ; de Bruid des 
Lams, de onzichtb~re kerk, o ja, die is 
volmaakt in het Godsplan en zal eellmaal 
in heerlijkheid en heiligheid uitblinken ; 
maar hier is alsnog geen volmaakte Kerk. 
Toch client mente trachten naar het zui
verste volgens Gods W oord en de Kerk
leer en Kerkorclening: W elnu, in elk 
geval was het in de Geref. kerk toch be
ter gesteld, die kerk had een vasten fon
dament waarop zij staat. Die kerk heeft 
ook hare gebreken. Hij verschilde van 
die kerk op de Gezangen kwestie en zou 
hier zijne bezwaren hebben I uitge
sproken en verdedigd; doch ongelukkig 
kon Ds. Postma niet hier wezen om de 
disputatie te voeren. 

Niets is h~er volmaakt, dan aileen de 
duive van den Bruidegom, maar zij is 
alsnog verscholen in de klove der steen
rotsen, slechts zij wordt door God zelf 
volmaakt genoemd. Maar nu vraagt men, 
wie staat dan het naaste aan het recht ? 
Welke kerk was nu de zuiverste ? In de 
eene kerk had men vele en onoverkome
lijke bezwaren ; in de andere slechts 
verschil op het punt van Kerkgezang. 
Men moest van 2 altijd den besten weg 
kiezen. 

Alles is onvolmaakthier beneden, maar 
er is toch zoo iets als eerlijkheid, en wij 
moeten due zien waar de meeste eerlijk· 
heid en getrouwheid is. f 

Het kan zijn dat de Gereformeerden 
een weinig te nauwgezet zijn op het punt 
van kerkgezang, maar liever te nauwgezet 
clan te vrijzinnig. Maar het is en blijft 
zeker dat beide kerken onvolmaakt en 
vol gebreken zijn. 



4, Gerejor'meerdeKerken (onder 't Krttis). 

De 4de wag 1s om uit de kerk te gaan 
en GereformeerctiCerken (onder 't Kruis) 
te stichten. Het stichtmi van zulke 
Kerken (onder 't Kruis) is -volkomen 
Gereformeerd. Spreker moest e1' op 
wijzen dat de Synode van Dordrecht was 
de Synode der verschillende Gerefor
meerde Kerken. Met kerk en gemeente 
verstond men toen net het omgekeerde 
van wat men nil onuer deze twee 
benamingen verstaat. Toen was er slechts 
eene gemeente : de gemeente J ezu Christi ; 
en wat wij nu noemen gemeenten noem
den zij toen km·ken. Vandaar dat wij nu 
nog spreken van kerkeraad ennietgemeente 
raad. Daarom heeft elke gemeente haar 
eigen bestuur ; elke gemeente is dus een 
kerk. Er was nu weder eene beweging 
op touw bij de Gereformeerden in Holland 
en alhier om niet van gemeenten, maar 
van km·ken te sprel,mn. Een kerkgenoot
schap was eene onbekende zaak in den 
Bijbel. De Bijbel kent slechts de ge
meenten met Christus als hoofd. Alles 
wat tusschen Christus en Zijne gemeente 
komt is gevaarlijk, hetzij dat die middel
man een papieren, een vleesch of een 
Synodale paus is, en aile 3 bestaan er. 
Er mag niets tusschen Christus en zijne 
gemeente wezen. Hij las hier voor de 
besluiten van de Synode van Embden 
1571 van Dordrecht 1578, van Middel
burg' 1581, van 's Gravenhage 1586, en van 
Dordrecht 1618 en 1619, allen daarop 
neerkomende : "GeenKerk(nu gemeente) 
sal over andere Kerken (nu gemeenten), 
geen Dienaar sal over andere Dienaren 
geen Ouderling of Diacon over andere 
Ouderling ofte Diacou eenige heer
schappije voeren." 

Het is dus duidelijk dat de eene ge
meente niet over de andere mag heerschen, 
maar dat allen gelijk en in direkte ver
band staan met Christus, het Hoofd. Het 
beginsel van een genootschap en eeu 
Synode als hoogste wetgever en een Wet
boek waardoor de eene gemeente over de 
andere heerscht is dus even ongerefor
meerd als onb\jbelsch. 

Dit is, zeide spreker, wat bedoeld wordt 
met independent, elke gemeente is een 
afzonderlijke zelfstandige Kerk, met eigen 
kerkbestuur, onder het hoofd Christus, 
die haar regeert en bestuurt met zijn 
woord en Geest. Aile verder kelkver
band is beraadslagend, opbouwend, maar 

niet overheerschend, volgens de Schrifl 
en de Gereformeerde vader~n. 

Op eene vraag van een broeder zeide 
Ds. Du Toit dat hij de besluiten gelezen 
had in het' Km·kelijk Handboelc, te krij
gen bij de Paarlsche Druk],rerij. 

Hij maakte verder duidelijk wat het 
doel van een Synode was, niet om wet
ten te maken ; neen, daar heeft Christus 
voor gezorgd, maar om geschilpunten 
welke moaen ontstaan te overwegen en 
te beslecht~n. Reeds in Handelingen 15 
leest men dat er eene Synode gehouden 
werd maar op die Synode werden geene 
wett~n gemaakt ; men kwam daar in ver
vergadering bijeen om het geschilpunt
of de Heidenen ook moeten besneden 
worden-te overwegen en een uitspraak 
te "even onder de Ieiding des Geestes uit 
het woord. Het doel van eene Synode 
was leerpunten te bespreken. De Dordt
sch~ vaders hebben dit goed verstaan. 
Zij kwamen bijeen om zekere geschil
punten uit te maken en de dwaal-leer
stellingen der Remonstranten te bestrij
den. 

Maar wij hebben niet genoeg aan de 
Dordtsche Leerregels. De Dordtsche va
ders streden tegen de Romonstranten, de 
Armenianen ; doch zij hebben ons niet 
aezegd wat te doen met kwesties later 
gerezen, zooals Heilsleger, afschaff~ng, 
het preeken door vrouwen, SpeCiale 
diensten, uitstorting van de H. Geest enz. 
Deze zijn zaken die nu door eene alge
meene of nationale synode van aile Gere
formeerde Kerken in Z. Afrika moeten 
uitaemaakt worden, want de onkunde 
en "'onzekerheid was zeer groot op deze 
pun ten; de eene leeraar veroordeelt, de 
ander k eurt ze goed. . 

Doch hoe !mat het nu in onze Synode ? 
Voor eenige':t tijd was de afschaffings 
kwe~tie voor de Synode gebracht en wat 
was de uitspraak? Zal de broeder Haupt
fleisch ons kunnen vertellen ? 

De broeder D. B. Hauptfleisch: de uit
spraak was : elkeen kan doen wat hij wil. 

I>s. Du Toit voortgaande zeide dat de 
Synode zulke leerpunten en geschille_n 
die de aemeente verontrusten zorgvuld1g 
vermijdt, maar wat de Synode niet mag 
doen, dat doet zij, n. l. wetten maken om 
aan haar meer gezag te geven. 

Maar om weer terug te keeren. llij 
hau Y eJ ~e hil1 12n de wegen aangetoond 
mt ar hij h{'J haalde nogmaals, dat hij bet 



niet op· zich nam om ·te zeggen wat men, 
moest doen ·of' welken weg te kiezen. 

Hij wil het ook in bedenking geven of 
de tUd van kerkgenootschappen niet reeds 
voorbij was ? Is het niet reeds de t~jd 
dat wij naar de binnenkamers moeten 
gaan, totdat de storm zal zijn overgewaaid? 
(J·es. 26 : 20). Het was niet meer de t\id 
om naar groote dingen -te zoeken. H\i 
sprak niet lichtvaardig, God . weet het ! 
Die punten zullen Iaten nog meer 
besproken worden, doch hij kon nu niet 
zwijgen ; het licht dat God hem gegeven 
had mocht h\i niet verbergen. H\i wist 
dat h\i nog meer zal gehaat worden om 
hetgeen hij nu gezegd had, dat wil zeg
gen, zoo het mogelijk was hem nog meer 
~e haten. Maar hij had eerlijk en oprecht 
gesproken, naar het licht dat God 1em 
gaf, en elk geweten moest nu zelf oordee

'len onder de Ieiding van Gods woord en 
·Geest. En had men verdere vragen of 
·hedenkingen dan spreke men die vrij nit. 

De broeder Nande won weten of de 
gemeenten, volgens de kerkwet verant
woordelijk waren voor de salarissen der 
leeraren, zoodat . znlks gerechtelijk kon 
ingevorderd worden. Hij hatl meer 
bepaald het oog op gemeenten die in 
moeil\jke omstandigheden verkeeren en 
niet de salarissen konden opbrengen. 
Kan men de borgen dagvaarden en 
hnnne goederen verkoopen ? 

Ds. Du ':l'oit beantwoordde dit bevesti
gend. H~j won echter een wedervraag 
doen, nL of het niet de t~jd was van de 
" ·onderlinge bij~enkomsten," b\i de na
dering van Christus toekomst (Hebr. 10: 
25 ). W\i zijn treurig over het verval en 
den achternitgang der .kerk, maar was er 
ook niet tevens reden om opgernimd en 
met vreugde vervnld· te wezen? Is die 
achteruitgang ·dan niet in overeenstem
ming met Gods woord ? Als deze dingen 
niet geschieden, hoe znilen de schriften 
dan vervnld worden-? Dit was juist een 
,teeken : dat de pr9fetien bewaarheid 
Werden·, en dat de tijd van verlossing 
der Brnid aanstaande, op handen 
is. De Satan deed alles in zijn vermogen 
o~ de profetien bedekt te houden, zoodat 
de geloov~gen in het dnister moeten wezen 
en n\et weten waar zij zijn of waarheen 
zij gaa,n moeten, maar de Heilige Geest 
zal 7,orgen dat het Iicht zal wezen voor 
de uitverkorenen. De profetie was het 

1 eenig Iicht dat wij hebben ; liadden wij 
die niet, daJl wareil wij in een hopeloo-

zen toestimd, want het. is rtiet genoegzaam 
om weer naar Dordt terng te gaan en 
Iicht te zoeken op kwesties zooals afschaf
fing, Heilsleger, -xrouwen-preekerij, enz. 
Er was ook groot verschil van gevoelen 
aangaande De Getuige ; sommigen will en 
hebben dat hij niet zooveel ruimte moest 
geven aan de gereformeerde beginselen 
zooals de behandeling der predestinatie, 
enz. en slechts de profetien behandelen, 
terw\jl anderen weer net vlak het omge
keerde eischen. Dit was hem een teeken 
dater aan beide behoefte bestaat. Even
eens willen sommigen dat h\i geheel 
het geestel\ik ambt moest opgeven en 
zich enkel aan de politick w\jden, terwijl 
anderen vlak het tegenovergestelde verlan
gen. Zijn standpunt was om heiden te 
behouden, omdat h\i niet aileen won 
weten van waar hij komt, maar ook 
waar h\i heengaat. De vraag was nn wat 
gaan wij doen ? Gaan wij besluiten een 
der 4 aangewezen w~gen te kiezen om 
dien te volgen, of gaan wij aile 4 loslaten 
en een elkeen vrijlaten te doen wat h\i 
wil? 

Elkeen kon nn maarnaar zijne binnen
kamer gaan, maar hoe dan gemaakt met 
de sac1·amenten ? Dit was het groote punt 
en het nitdrukkelijk bevel des Heeren. 
vVij nwgrm de sacramenten niet nalaten. 
Hoe nu gemaakt? Hoe en waar gebrniken 
wij die ? Zal het niet goed wezen 3 broe
ders te benoemen om na de verdaging een 
voorstel op te trekken in den geest van 
de discussie, dat dan als het gevoelen, de 
stem van deze vergadering kan nitgaan ? 

Dit werd goed gekeurd door de verga
dering, alsook dat de commissie uit ti in 
plaats van a leden zal bestaan. 

Ds. Dn Toit he oemde toen de volgen
de 6 broeders: P. J. Badenhorst (Bl'its
town), P. J. Badenhorst (Kort Piet), 
Jonbei-t (Aberdeen), Venter, C. Lieben
berg .Jr. (Strijdenbnrg) en D. B. Haupt
fleisch (Wellington). 

De broedel' D. B. Hanptfliesch won de 
aanspraak van Ds. Dn Toit gaarne in een 
boekske afgedrnkt hehben. Ook andere 
broeders spraken denzelfden wensch nit. 

Ds. Dn 'l'oit zeide dat aan dezen 
wensch voldaan zal worden door een zoo 
volledig mogelijk rappo'rt te pnbliceeren 
in de Getuige, en ook afzoncledijk ver
krijgbaar te stellen 

De broeder B. J. W epener bedankte 
Ds. Dn 'l'oit voor zijn nnttige enleerzame 
aanspraak, waardoor de meeste aanwezi- · 
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gen veel Iicht ontvangen" he'bben. Men 
had nu stof genoeg om het geheele jaar 
over na te denken. 

De broeder P. Grabe z:eide dat hij nog 
steeds wankelende was, maar nu is hij 
overtuigd geworden, en staat nu voor 
goed vast. Hij vergeleek Ds. Du Toit bij 
"de ware schriftgeleerden die oude en 
nieuwe dingen voortbrengen." W\i 
hebben hier veel Iicht gekregen en wij 
moeten dat Iicht aan onze medebroeders 
en kinderen gaan mededeelen. Wat hij 
nu gehoord had heeft hem aangespoord 
en tot de overtuiging gebracht dat het 
niet aileen wenschelijk, maar ook plicht 
was onze kinderen grondig te Iaten lee
ren, opdat zij ook schriftgeleerden kun
nen worden die Iicht van zich kunnen 
geven. Maar geleerd en niet gezalfd te 
wezen, baat ook weinig ; neen,. zij moe
ten ook gezalfden door den Geest wezen. 

De broeder D. Ver:meulen zeide, dat, als 
een leeraar geordend wordt moet h\i iets 
onderteekenen. Hij won nu van Ds. 
Du Toit weten wat dat was dat de leer
aar onderteekenen moest, en of zulks 
hem dan niet bond aan de kerkleer 
trouw te zijn. 

Ds. Dn Toit zeide dat de leeraar eene 
verklaring van getrouwheid aan de ker
kelijke belijdenisschriften moest onder
teekenen. Maar de vraag was of die 
onderteekening kracht van wet had vol
gens de ordonnantie, zoodat men daarop 
censuur kan uitoefenen. Gesteld iemand 
was een liberaal of remonstrantsche leer
aar, wat zou hem verhinderep. die ver
klaring te onderteekenen, wetende dat 
zij krachteloos en van geene waarde is, 
volgens de Ordonnantie? Men heeft ech
ter gevoeld dat er een beklagenswaardige 
leemte is in het onderteekenings Formu
lier, en toen heeft men het volgende er 
aan toegevoegd. Maar let wei, voor het 
gezag der Synodale wetten. Die in
lassching is nit dat oogpunt beschouwd 
beteekenisvol. Elk onderteekenaar ver
klaart : " aan de ve1·ordeningen door de 
Synode der N ede1·d. GPref. Kerk in Zuid 
Aj1·ikct gemctctkt ons te zullen hottden." 

De broeder Casper Badenhorst zeide dat 
al studeerde hij nog 50 jaren, zou hij toch 
nooit instaat wezen zaken zoo duidelijk 
en klaar uiteen te zetten als vandaag door 
Ds. Du Toit gedaan werd. Wij moeten 
God danken dat Hij ons een man gegeven 
heeft als Ds. Du Toit, en elkeen zijn plich 
doen naar .zijn licht en geweten. 

Dit punt was nu zoover afg.ehan~eldr 
en men ging ov.,er tot bespreking van het 
volgende punt op het program nl.-~'Moe
ten alle gedoopten actngenomen worden en 
naar het A vondma,at gaan.?" 

. Ds du 'l'oit zeide dat dit punt laatste 
jaar voor was, maar men kon tot geen 
bepaald besluit komen en het werd dus 
overgelaten tot dit jaar. Er werd echter 
een besluit daaromtrent genomen als 
volgt :-

" Deze samenkomst heeft niet genoeg
saam Iicht om zich te verklaren op het 
punt van deelname van ongeloovigen 
samen met geloovigen in het gebruik der 
bondszegelen : zij wenscht deze zaak te 
binden op het hart van de kinderen Gods 
in ons land ten einde de zaak biddend te 
onderzoeken in afwachting van de lei ding 
Gods door zijn woord en Geest. Zij betreurt 
hetechtertenzeerste datnietoveralin onze 
Ned. Ger. Kerk het kerkelijk. opzicht en 
de kerketucht streng genoeg gehandhaafd 
wordt wat betreft de toelating tot de 
bondszegelen en wenscht van harte dat 
onze ker k besturen hierin verandering bren
gen volgens Gods W oord en onze Gm efor
meerde beginselen." 

Ds Du Toit voortgaande zeide dat deze 
eene zeer moeil\jke kwestie was. Laatste 
jaar was men lang er mede bezig. Wij 
hebben den kinderdoop, en de doops.
gezinden zeggen dat al het ongeloof daar
mede in de kerk komt. Toen hij nog 
student was, was hij een tijd lang wanke
lende op het punt van kinderdoop en 
geneigd over te slaan naar de baptisten, 
doch sedert is hij overtuigd geworden dat 
hij volkomen recht is en dat de kinder
doop volkomen Bijbelsch en Gerefor
meerd is. Gaat men den Bijbel door dan 
zal men het overal vinden dat God met 
den mensch als families handelt. God 
zegent en straft een geheel huisgezin. Zoo 
onder Oud en Nieuw Testament. De 
Bijbel noemt 5 gevallen waar gansche 
huisgezinnen gedoopt zijn. De Bijbelleer 
is : geloof en gij en uw huis zult zalig 
worden. B\j den doop wordt de kiem in 
het kindje geplant. De mensch wordt 
niet zalig omdat hij gelooft wanneer hij • 
tot verstand gekomen is maar omdat hij 
van eeuwigheid uitverkoren is. De doop 
maakt den mensch niet zalig, neen, dat er 
menschen zalig worden hebben wij te 
danken aan Gods verbondstrouw. Hij 
heeft dit ondervonden : toen hij tot besef 
kwam -was het beginsel der genade in 
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hem. Hij geloofde werkelijk dat de 
doop wanneer geloovig toegepast niet 
slechts een teelcen maar ook een zegel was 
van Gods genadeverbond. 

Door den doop wordt het zegelmerk op 
den mensch gedrukt, even als de 
Koningin b\jvoorbeeld haar zegelmerk op 
een brief drukt. Daar is b~jv. een bank
hoot. Het stukje papier is waardeloos, 
maar omdat er een zeker merk op is wordt 
het aangenomen voor £10. H et krijgt de 
waarde van £10 niet wegens het merk 
daarop maar omdat zoowel gever als ont
vanger werkelijk gelooft dat dat het de 
waarde heeftvm £10. 

Maar waarom is de groote meerderheid 
der gedoopten dan ongeloovigen. A, w~j 
vergeten te veel : U geschiede naar uw 
geloof." De ouders gelooven niet wat 
zij daar voor den kansel belijden, omdat 
zij zelven ongeloovig zijn , of zij gelooven 
slechts voor zich zelven, niet voor hun kind 
en daarom groeit hun kind op een onge
loovige, en wmdt weer de ouder van kin
deren die ook ongeloovig zijn omdat hij 

· ongeloovig is. En aldus wordt het onge
loovig geslacht al sheller en sneller voort
geplant. 

Maar wat omtrent de aanneming ? 
Terw~jl omgekeerd ons Doopformulier 
nadrukkelijk verklaart dat de kinderen 
van geloovige ouders Udmaten der Kerk 
geboren zijn en daarom als :wodanig 
moeten gedoopt wezen, hoe kon men 

·men nu lidmaten weder aannemen? In 
de Dordtsche Leerregels vindt hij niets 
van aanneming. De oude schotsche kerk 
had het standpunt ingenomen : Een 
gedoopte is een lidmaat der kerk, en dit 

·erkennen wij ook, waartoe dan nog de 
aanneming ? 

De broeder G. P . du Toit wou graag 
. meer licht in deze zaak hebben. 

Ds. Du Toit zeide dat b~i de bespreking 
er meerder licht zal opgaan. De Schot
sche Kerk erkende aile gedoopten voor 
lidmaten Doch allen hebben niet het 
recht het N achtmaal te gebruiken. Komt 
een gedoopt kind tot verstand en wil hij 
het nachtmaal gebruiken, dan moest hij 
daarvan kennis geven en dan wordt z~jn 
geloofsovertuiging en wandel onder
zocht, of die zoodanig waren dat hij tot 
de tafel des H eeren kan toegelaten wor
den. Allen konden niet Nachtmaal 
gebruiken, want het Nachtmaal was in
.gesteld slechts voor Gods kinderen. Nu 

--is - de kerk verplicht eenigeen aan . te 

nemen en tot de tafel des H eeren toe te 
laten, al is hij ook onbekeerd, als hij maar 
een uiterlijk goed leven leidt ; wil de 
kerk dat niet doen, dan kan hij desnoods 
zijn recht bij het wereldlijk hof gaan zoe
ken en zal dat ook kr\jgen. 

H~i vond hoegenaamd niets van " aan 
neming " in de Dordtsche Kerkorde en 
bij geen der oude Synoden. V oor aile 
omstandigheden hebben w\j Formulieren, 
maar er is geen formulier voor de aanne
ming en bevestiging van lidmaten. 

Bij de aanneming wordt den jongelie
den gevraagd ; " Gelooft g~j de leer die 
gij beleden hebt," waarop zij dan "ja " 
moeten antwoorden. Maar welke leer 
bedoelt men ? Zij hebben hoegenaamd 
niets beleden. Waarin gelooven zij nu 
eigenlijk? Wijlen Ds. Van Velden heeft 
altijd de vragen gedaan bij den doop van 
volwassenen bij de aanneming gebruikt, 
omdat de gebruikelijke vragen bij aan
neming waardeloos zijn. Hij moest ech
ter zeggen dat de geschiedenis van aan
neming voor hem nog duister was ; hij 
moest de zaak nog verder nasporen, en 
zal waarschijnlijk zich naar anderen moe
ten wenden. In elk geval schijnt het 
s tandpunt door de oude Schotsche kerk 
ingenomen hem het zuiverst. 

De broeder Naude vroeg: hoe gehan
deld met die personen die wolven in 
schaapskleederen zijn ? H et was hem aan
genaam te kunnen zeggen dat hun leeraar 
met het laatste N achtmaal zeer ernstig er 
op gewezen had dat slechts waarlijk weder
geborenen het Nachtmaal mogen gebru.i
ken. Doch wat was het gevolg ? Hij 
was zelf niet in de kerk, maar zijn zwager 
wel, en die kwam hem toen bij zijn huis 
vertellen dat al de leden der gemeente 
wedergeborenen zijn ; want allen hebben 
deel genomen aan het avondmaal. Vol
gens Gods woord had den zekere personen : 
geen recht aan de tafel des Heeren aan 
te zitten , maar volgens kerkelijke bepa
lingen en den huidigen kerk-toestand kun 
nen allen het Nachtmaal gebruiken. 

De broeder P. J. Badenhorst (Kort 
Piet) getuigde ook dat deze eene moei
lijke zaak was. Hij verhaalde toen hoe 
het met hem ging. Hij kon maar niet 
zoo ver komen :dch te laten aannemen. 
Eens vroeg de leeraar waarom hij zich 
dan niet liet aannemen ? Zijn antwoord 
was : omdat een lidmaat een bekeerde 
moet wezen en hij was niet bekeerd. De 
leeraar heeft hem toen g!Jzegd, dat hij 
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gelijk had. Later kreeg hij echter znlk 
eene begeerte zich te laten aannemen dat 
hij tot dien stap besloot. Hij heeft zich 
toen vast verbeeld dat hij bekeerd was, 
en heeft ook de belofte van harte afge
legd voor den kansel. Hij zou nu voor
taan een Gode welbehagelijk leven leiden. 
Doch wat gebeurde ? Den avond na de 
aanneming ging hij een paard in den stal 
vast :maken. H et paard stampte hem 
met zijn kop in zijn gezicht dat de sterren 
hem voor de oogen vonkelden, en eer hij 
er nog aan dacht was lhij dapper aan het 
vloeken. Toen hij klaar was met vloe
ken schoot het hem te binnen dat hij 
een bekeerde was. Ja, toen zag hij, hij 
was een zelf-gemaak te bekeerde, maar 
geen wedergehorene. 

Hij ging volkomen saam met wat in 'de 
Schotsche kerk gedaan werd wat deze 
kwestie aangaat. Hij verhaalde toen van 
eene Schotsche vrouw die aanzoek ging 
doen om het nachtmaal te gebruiken, en 
om haren wandel te onderzoeken werd 
haar allerlei vragen aangaande de kerk
leer enz. gevraagd ; m.ar zij wist van 
niets. 'roen men haar bijna won afwij
zen zeide zij dat zij v:tn de gevraagde 
dingen niets wist, maar wat zij wel wist, 
was dat z1j Hem (Christns) toch hartelijk 
liefheeft, en daarop werd zij toegelaten. 
Hij meende dat, als er ooit iemand was 
die recht had op het avondmaal, dan was 
het deze vrouw. Hij moest ook zeggen 
dat de aannerning hem hinderde. De 
aanneming was de deur waardoor een
voudig allen toegelaten worden. Van
daar dat het N achtmaal sorns op een 
klucht ofkornedie spel geleek. De schuld, 
dat de tafel des H eeren ontheiligd werd 
ligt ook in vele gevallen bij de ouders ; 
zij zijn te haastig om hunne kinderen te 
te laten aannemen, zij moeten wachten 
tot de kinderen zel ven begeerte daartoe 
hadden. De zaak was hemduister, maar 
hij hoopte licht van de andere broederste 
ontvangen. 

De broeder J. H. Hurter (Cradock) 
zeide dat hij in den Bijbel niets van aan
neming vond ; en hij geloofde ook niet 
in de aanneming, de geheele zaak was 
een bloote vorm geworden. Zooals reeds 
gezegd is de tafel des Heeren bestemd 
slechts voor de kinderen Gods, en toch 
bij de aanneming zegt de leeraar dat ctl de 
nieuw aangenomenen moeten aanzitten 
aan de tafel des Heeren ! En die jonge-

lingen gaan dan ook maar grootelijks uit -
schaamte en orn het getal op te -..nllen. 

De broeder Nic. Badenhorst Sr. twijfel
de er aan of men meer licht in deze zaak 
zon krijgen, het scheen hem alsof zaken 
maar zoo zullen blijven. 

De broeder F. A. Venter won hebben 
dat Ds. Dn Toit den weg moest aanwij 
zen . De aanneming was een gewetens 
zaak. Als de onders er meer belang in 
stelden dan zal het ook beter gaan. Dit 
was in ~lk geval een zeer moeilijk punt. 
Zijn gedachte was dat deze zaak dit jaar 
weer zal moeten overstaa11:. 

De broeder Dnvenliage zeide dat deze 
zaak ook een lichtzijde had, indien zij 
maar 1recht aangepakt wordt. Bij den 
doop worden de ouders als geloovigen 
beschouwd, en als zoodanig wordt hun 
kind opgenomen, en dan wordt het kind 
later aangenornen en tot de tafel des 
H eeren toegelaten, en op deze wijze 
kwam er veel ongeloof in de kerk. Bij 
de Gereformeerden was echter eene 
andere manier, de ouders Catechiseeren 
zelven hunne kinderen en dan brengen 
zij hunne kinderen naar den kerker~ad, 
die dan de kinderen onderzoekt en vmdt 
de kerkeraad de kinderen bevredigend, 
dan worden zij toegelaten tot de tafel d es 
Heeren. 

De broeder J. Loots wou weten hoe 
omtrent een ongeloovige onder die zi'jn 
kind laat doopen ? 

De broeder Duvenhage zeide dat . de 
tloop in plaats van de besnijdenis geko
men is, en allen die besneden werden 
waren ook niet geloovigen ; bijv. er was 
een Judas onder de apostelen. 

Ds Du Toit wees er op dat er voor alles 
formulieren waren, maar waar was het 
formulier voor de aanneming ? Er be
stond volstrekt niet zoo iets in de oude G,e
reformeerde kerk. Dit was echter niet al, 
doch bij twijfelde zelfs of aanneming bij
belsch was. De aanneming is een bloote 
vorm, die later in zwang gekomen is. 

Volgens den Bijbel moesten slechts ge
loovigen en kinderen van geloovigen ge
doopt worden, waartoe dan nog de aan
neming ? Slechts de gedoopte geloovigen 
mogen het avondmaal gebrniken. Vol
gens het doopformulier mag een onge
loovige niet zijn kind laten doopen, 
zoodat hieruit volgt dat een doopouder 
een geloovige moet wezen. De aanne
ming was tusschen in ge)wmen ; vanwaar 
en hoe -wist ~ij niet. . ~Was het_ niet dat 
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slechts kinderen van geloovige ouders 
konden •gedoopt word"n, dan had men 
geen grond tegen de wederdoopers. De 
zaak was echter moeilijk en de weg wordt 
al donkerder. 
, Gesteld nu eens dat men het gebruik 

van de Schotsche kerk aanneemt, hoe zal 
het dan gaan? Nu komt er iemand en 
doet aanzoek deel te mogen nemen aan 
hetavondmaal, en hetwordthem toegestaan 
dan volgt daaruit dat hij als een geloovige 
beschouwd wordt en dus ook recht heeft 
zijne kinderen te Iaten doopen. Maar nu 
is er een ander.die niet toegelaten werd 
tot het avondmaal, en gevolgelijk als een 
ongeloovige beschouwd wordt en dus geen 
recht heeft zijne kinderen te Iaten 
doopen. W at moet men dan doen ; moet 
er dan een ongeloovig geslacht buiten de 
kerk opgroeien en dus weer onder de 
heidenen vervallen ? 

Daarop volgde toen een discussie wat 
op den volgenden dag (Zondag) te doen, 
en eindelijk werd besloten 2 onderlinge 
bijeenkomsten te hebben, een in den mor
gen en een in den namiddag. 

Ds. Du Toit las toen een brief voor van 
den broeder P. C. de Jager, van Kroonstad 
0, V. S. die zijne groete aan de vergadering 
zendt, en al den broeders Gods besten ze
gen toe wenschte, en verder de hoop uit
drukkende dat de vergadering door den 

· Geest Gods mocht geleid worden. Ook 
werd een brief gelezen van den broeder 
H. J. Booysen van Koopman, Barkly 

·West, van denzelfden inhoud .Men ver
daagde toen tot den avond. 

ZATERDAG A VOND. 

Aan de orde : of alle gedoopten rnoeten 
aangenornen worden en naar het Avond
rnaal gaan. 

De Br. P. Badenhorst Sr. zegt, zijn 
gevoelen is, aile gedoopten kunnen niet 
naar het A vondmaal gaan ; want daar
aan worden slechts ,r;eloovigen toegelaten, 
en aile gedoopten zijn geene geloo
vige~. Dit is ook het geval met aan-
nemmg. , 

De Br. Duvenhage zegt, dat h!j meent 
dat zoodanigen wel tot het . A vondmaal 
en de aanneming moeten toegelaten wor

. den. 
De Schrift let op het einde en niet op 

·het begi1t. Judas begint goed, maar 
-eindigt "lecht, terwijl ~et :Paulus het 

tegenovergestelde het geval was. Hij 
meent dat gedoopten daarvan alleen 
moeten verhinderd worden, wanneer z~j 
zich kort tevoren niet goed gedroegen, 
en dan is het de plicht van den Kerke
raad zoodanige personen terug te houdeu 
op speciale gelegendheden. En niet als 
regel. 

De Br. Erasmus meent dat ongeloo
vigen en geloovigen samen moeten op
wassen, zooals in de gel~jkenis van Chris
tus van " het onkruid en de tarwe." 
Hij is zeer bevreesd voor eene scheiding, 
want het is zoo gevaarlijk om een ~jn te 
trekken van menschelijke zijde. Het is 
zelfs moeielijk iemand uit zijne daden te 
oordeelen. Wij vinden niets van ee~e 
zoodanige scheiding in den Bijbel of in 
de Dordtsche Kerkorde. 

D s. du ·Toit zeide dat h!j wou herin
neren aan de verkeerde verklaring, die 
gegeven wordt van "het onkruid op den 
akker. " De Hem·e .T ezus verklaart 
haar zelve, en nochtans wordt die ver
klaring over het hoofd gezien. Wij ver
klaren dat de akker de kerk is, terwijl 
Christus zegt: "de akker is de wereld." 
Zij moeten deze gelijkenis niet op de 
kerk toepassen.-Maar in het Avond
maals Formulier staat echter niets dat 
ouderlingen, anderen van het A vond
maal kunnen weeren, anders dan om 
wangedrag maar een icde1· beproe·ve 
zichzelven. Geen mensch kan voor 
anderen een l~jn trekken, maar elk moet, 
volgens het Formulier, voor zichzelven 
oordeelen. H!j was echter meer voor 
een duidel!jke besprekiilg over de aanne
min,g. D aar zit de moeielijkheid; want 
is iemand aangenomen, dan is voor hem 
den weg naar het A vondmaal geheel 
open, tenzU hij zich misdraagt. 

D e Br. P. Grabe zegt, wanneer hij de 
pmktijk der kerk beschouwt, dan moet 
hij zeggen aile gedoopten moeten aange
nomen worden. Hij beschouwt die alge
meenheid van toelating een lwopman
schap dr!jven in de kerk. Dat is de 
prakt!jk der kerk, 'maar h!i vindt daar
van niets in den B!jbel. Hij meent zij 
moeten de zaa.k uitstellen, totdat men 
eerst kan nagaan in de geschiedenis, 
waar aanneming vandaan komt en zel£s 
de voorganger twijfelt nog op dat punt. 
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Hier werd een voorstel ingediend op 
dit punt, dat wij als later herzien geven. 

De br. Pretorius meent dat alles goed 
kan geschikt, en volgens Gods woord 
gehandeld worden, indien slechts de ker
kelijke tucltt goed gehandhaafd wordt. 
Hij meent dat verplichting van ierug
houding bij ouders en ouderlingen rust. 

De br. Cilliers zegt dat hij niets van 
aanneming in den Bijbel vindt, en noch
tans is hij alingenomen. En indien 
iemand hem vraagt : waarom ? dan kan 
hij niet antwoorden. Ook zijne kinderen 
kunnen hemnietantwoorden op dievraag. 
Hij meent dat zij nu berust op gewoonte, 
en da_arop gronden wij onze aanneming. 

D e br. ,J. Badenhorst (Transvaal) wil 
gaarne weten hoe oud een gedoopt kind 
moet worden om nachtmaal te gebrui
ken, indien niet aangenomen. 

D s. du Toit zegt dat wanneer een 
kind "gekomen is tot de jaren des ver
stands, " volgens het doopformuher, en 
zou vragen om nachtmaal te gebruiken 
als een kind Gods, niemand het hem zou 
kunnen weigeren op gezag van Gods 
woord. 

Iemand sprak van het verband tus
schen het Paaschfeest en A vondmaal, 
maar ook kinderen mochten het Paasch
maal eten. 

D e Br. Fouche meent dat zij genoeg
zaam over de zaak h!)bben uitgewijd, 
naar het licht hun thans gegeven. 

D e Br. Loots vindt ook de aanneming 
een moeiel~jke zaak. 

D e Br. Grove zegt dat hij niet kan 
zamen gaan met het ~oorstel ter tafel, 
eri zij moeten de zaak maar Iaten tot 
later opdat zij geene verkeerde stappen 
mogen nemen. 

De Br. du Plessis spreekt ten gunste 
van het voorstel. 

De br .• Joubert zegt dat_ hij nu voor 
het eerst hoort, dat de aanneming niet 
bijbelsch is. Hij hoopt dat menigeen 
hier moge Iicht, op alle duistere punten 
--::-ontvangen, zooals h\j. 

Op eene vraag . van den broeder 
Hauptfleisch, zegt D s. du Toit, dat de 
moeielijkheid ligt b~j de aanneming. Hoe 
k;an de kerk iemand aannemen, die reeds 
aangenomen is in zijn Doop. Hij toont 
verder hoe ver de verwarriug gaat, dat 

in den kerk-almanak gesproken wordt 
van ledematen en zielen, dus zijn de ge
doopten nog geene ledematen volgens 
kerk gebruik, maar volgens het 
Doopformulier zijn aile gedoopteli 
lidmaten van Christus gemeente. · 

De br. J. Lemmer zegt dat hij niets 
vindt in de aanneming, want hij be
schouwde haar slechts als een examen. 

D e br. N. Badenhorst wil weten wei-· 
ke de lijn zal zijn, met betrekking tot 
het huwelijk, want nu kunnen ane·en_ 
aangenomenen trouwen volgens kerkge
bruik. En waar zal dan de lijn zijn? 

D s. du Toit zeide dat in zake huwe
lijk Kerk en Staat moeten samenwerken 
en dan is aanneming niet noodig als 
lijn. _ 

D e voorganger leest nu wat op_ dit 
pu ~oten werd laatste jaat· op de 
samenkomst en ook het nu voorgestelde. 

En het volgend voorstel werd na ee!li
ge wijziging aangenomen, voorgesteld 
door br. W. du Plessis en gesec. door 
br. J. duPlessis: -

" Aangezien het, na grondige bespre.: 
king, aan de ' Samenkomst niet gebleken 
is dat aanneming is , volgens Gods woord 
en de Dordts-Gereformeerde beginsel<3n; 

en aangezien het voor de zamenk~mst 
onmogelijk schijnt een verandering te 
verkrijgen in onze kerkel~jke gebruiken 
op grond van Gods woord : zoo besluit 
de samenkomst om op dit punt voor eigen 
gezinnen en mede uitverkorenen te wa
ken en z~j spreekt den wensch uit dat 
de historische oorsprong der aanneming 
zal nagespoord worden." 

De Br. Hauptfleisch slnit met ge
bed. 

ZONDAG MORGEN. 
D e br. P. Badenhorst opent met ge

bed. 
D s. du Toit zegt dat hi.i zal voor

lezen wat de Geest hem des m01·gens 
van dien dag ga£ toen h\j zijn bijbel 
opensloeg. W~j zoeken in den B\jbel op 
gewichtige t~jden onze woorden, en vra
gen niet dat God ons het woord m<?et
aanwijzen door zijnen Geest. Me_t be
hoedzaamheid kan men zulks doen. 

Hij Jeest .T es. 52, en laat daarna z1n.: 
gen P s. 68 : 7. 
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A<tn de orde de vraag: Wam· •staan 
wij. -nu volgens de profetie en de teekenen 
· der tijden ? 
- De br. N aude leest Op. 6 : 4 (ln 
vraagt o£ dit op onzen tijd ziet ? 

Ds. du Toit zeide de sleutel der Open
baring is J ezus rede in Mattheus 24 en 

· 25. Daar wordt gezegd dat hongers
nood en pestilentien, enz., Christus 
toekomst moeten voorafgaan. Die 
paarden onder de 4 eerste zegelen zien 
dan op de voorteekenen van Christus toe
komt. 

De broeder N au de zegt verder dat 
het hem opmerkelijk is, dat de ·. man op 
het roode paard den vrede van de aarde 
zal wegnemen. Hij meent dat nu reeds 
de vrede van de aarde is weggenomen. 
W aar vindt men thans nog waren vrede? 
.: -De br. Liebenberg vraagt o£ hij uit 
de kerk kan gaan, en hem dan de woor
den van J es. 52 : 11 kan toeeigenen. 
' Ds du Toit zegt dat het behoud van 

het Godsrijk en de kerk nog altoos was 
in uitgaan, zooals met N oach, Abraham, 
Lot, enz. De broeder wil weten o£ het 
nu de tijd is, en o£ hij met een goed ge
weten dat kan doen. Over den t~jd moet 
het geweten zel£ beslissen. Als ant
woord op de vraag o£ hij nu juist de 
goede persoon is om uit te gaan, kan hij 
hem slechts wijzen op hetzel£de vers waar 
gezegd wordt: "gaat uit en 1·einigt u." 
Bij het uitgaan moet altoos die reiniging 
geschieden. N oach reinigde zich bij het 
nitgaan, maar blee£ h~j rein ? N een, we 
lezen heel spoedig van zijn dronkenschap 
en Chams zonde. Lotreinigde zich met 
Sodom te verlaten, maar zie wat gebeur
de weldra in de spelonk ! A braham 
reinigde zich door uit het heidendom te 
gaan, maar weldra werden de aartsvader
lijke tenten weder verontreinigd door 
het gebeurde met Hagar en Sara, J akobs 
list, Rubens val, J uda's schanddaad, enz. 
Maar hebben die Godsmannen nu daarom 
geweigerd uit,te gaan en zich te reinigen? 
Zoo ook later met het uitgaan der 
Apostelen, Luther en Calvijn, enz. Men 
remigde zich, hoewel toch onreinheid 
nablee£. 

Wij kunnen dus niet vGora£ op onze 
volmaaktheid zien. Zoo deden ook 
Noach E'm Abraham, en zoo met ar de 

Godsmannen die uitgingen in de geschie
denis. Men moet uitgaan waar het ge
weten gebonden wordt: "sta op, dochter 
van Zion, en schudt de .banden van 
uwen hals a£ "-blij£t Goas gebod. 
. De br. 1\:oos Grabe zegt, hij denkt dat 
w~j thans leven in den tijd, wanneer zij 
ook de uitverkorenen, indien mogelijk, 
zullen verleiden. In Z. A. wordt veel 
gepredikt en godsdienst gehouden, maar 
nochtans voelt de geloovige zich niet 
thuis bij al die godsdienstigheid. 

Hij zegt dat een predikant bij hem 
klaagde over verslapping in zijne ge
meente, en tot verlevendiging van de 
gemeente werd God niet aangeroepen, 
maar een specialen evangeli_e prediker. 
De bekeering rust, volgens hem, thans 
te veel in de handen van den mensch. 

De br. P. Grabe zeide dat alle de pu!J
ten ter bespreking aangt)geven hem be
langrijk waren, maar dit is de belangrijk
ste voor hem. H~j is reeds in de 50 jaren, 
en nog nooit had hij het voorrecht van 
den kansel om iets . over de pro£etie te 
hooren, also£ God te " zuinig " was OJ!l 
ons omtrent de laatste dagen bekend te 
maken, terwijl toch een derde van (]_en 
Bijbel pro£etie was. H~j vestigt de aan
dacht der broeders op Joel 3 : 10. Hij 
meent daarin te z;ien de oorlogszuchtig
heid van de menschen in de laatste 
dagen. Dit brengt hij in verband met 
den Jameson in val. Elkeen wil nu 
vechten en gewapend zijn. Zel£s wan
neer kinderen samen spreken, dan open
baart zich die _ oorlogszuchtigheid. Hij 
meent dat deze alle voorbereidselen zijn 
voor den antichrist. 

H~j vraagt verder inlichting omtrent 
J er. 50 : 4, waar van den val van een 
Babylon gesproken wordt. Hij wil 
weten van welke Babylon dit gezegd 
wordt. 
. Ds. du Toit zegt dat aile pro£etien, 
een eerste en ook een eindvervulling 
hebben. Een profetie muet een histo
rische aanleiding hebben, maar in fhet 
vergezicht ziet h~j ook verder in de 
toekomst. Hier wordt ten eerste op 
den historischen Babylon gezinspeeld, 
maar ook op den Babylon van den laa~ 
sten tijd, de hoer, de ontrouwe kerk · 
welke een overeenkomst hee£t met het 
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oude Babel, en dus ook in het einde 11 Na eenige besp~eking over het verhan
geoordeeld wordt als verdrukker van ide.ld~ legpe de g1stere1;1 benoemde Com
bet Godsvolk. mtSSle he,~ ~olgende concept-voors~! voor, 

De br. p. Badenhorst sr. zegt dat . dat eenpartg werd am:~genomen, _bhJvende 
d kt · d t ·· h'e . zoo afge sleehts 2 broeders bmten stemmmg. ree s aangemer IS a ZIJ 1 r -

zonderd vergaderd zijn, terwijl an de- "Deze Samenkomst betreurt het te moe
ren naar andere kerken gaan. W aar- ten erkennen, met het oog op de monde
om zijn zij ook niet tegenwo01·dig? Hij · ~ linge zoowel als sclu·iftelijke getuigenis
meent dat het nu is als toen de Aposte- • s~n voor· haar gebrac~t en na grondige en 
le en vergaderd waren toen Judas btddende be:aadslagmg, dat de Gerefot:-

n zam . . ' te ·wi'l ook •meet·de -' begmselen reeds sedert lang, 
en Thomas afwezig waren, .~ g maar vooral in den laatsten tijd zijn ach-
Petrus nog bevlekt was. HIJ klaagt teruit gegaan in ons land ; 
ook verder over het gebrek aan waar- . . .. 
achtigen godsdienst in den laatsten tijd. d1t doet haar !e meer leed om~at ZIJ 

D b. E . mus wijst de samenkomst me~~t. dat zulks m ver?and staat met de 
e 1

' .r~s . . nd worden kWIJnmg van waaracht1ge Godsvrucht en 
op Jes. 52· 2: waar vermaa .. het toenemend verval in onze nationale 
het stof van zwh a£ te schudde_n. ZIJ z eden en gewoonten, vooral bij de school
moeten ook trachten om te zien o~ jengd . 
zi1 waarliJ'k in het licht staan. 0£ ZIJ h t ' d 'dd 1 1 d lk 
~ · · · . · 1 de ·en e ware re m1 e voor an en vo 

met m dezelf~.e d~~Isterms a s an r voor kerk en staat acht zij te zijn terng-
verkeeren. H~1 . WIJSt ook verder de keer tot die zuivere Gereformeerde be
broeders op 2 T1m. 3 als een beeld van ginselen waaraan onze vrome vaderen 

<>nzen tijd. .. zoo van 'Hugenoten als van Hollandsche 
De br. W epener zegt dat hiJ voor afkomst, zich hi elden ; 

zichzelven meende dat wat thans gebeurt, 
zeker voorteekenen zijn van Christus 
toekomst. 

De br. du Plessis vermaant dat men 
niet bevreesd moet zijn om te getuigen 
in moeielijkheden 

D s. du Toit besluit met het Iaten 
zingen van P s. 68: 5. 

ZONDAG NAMIDDAG. 
Ds Du Toit opent de vergadering met 

het laten zingen van Ps. 68 : 2 en de br. 
.Joubert met gebed. De Samenkomst 
besluit daarop de namiddagzitting wat 
!anger te laten duren en geen avondzitting 
te hebben. 

De voorganger las toen den brief van 
Judas en zei dat hij daarvan eene korte 
verklaring zon geven in verband met het 
besprekings punt van heden, namelijk: 
.de roeping van den ch1·isten in den tegen
woordigen tijd. Daarmee hoopte hij !llet
-een tegemoet te komen aan den uitgespro
ken wensch dat hij ten minste een preek 
zou leveren tijdens de samenkomst, want 
sedert lang is zijne prediking toch slechts 
..schriftverklaring, naar het voorbeeld der 
Apostelen. Hij gaf daarop een boeiende 
·praktische verklaring van dien Zendbrief, 
welke op den wensch van velen achter
·ee:p.volgens in de Getuige zal verschijnen. 

en zonder eenigen onbetamelijken 
drang op het geweten van anderen te wil
len uitoefenen, acht zij den weg hiertoe 
te zijn Of krachtige getuigenis en werk
zaamheid in de kerken waartoe men 
thana behoort, Of herstel van Gerefor
meerde Kerken (onder 't Kruis) in Zuid 
Afrika, gegrond op gemelde Gereformeer
de beginselen, waarin tevens de eischen 
van taal en nationaliteit, als onafscheide
lijk aan den godsdienst verbonden, tot 
hun recht komen, en de bijzondere roe
ping der geloovigen van onzen tijd, val
gens de profetieen -en de teekenen der 
tijden, niet uit het oog wordt verloren, 
waartoe zij bescheidenlijk doch dringend 
allen opwekt die samen met haar even 
dierbaar geloof zijn deelachtig geworden 
en wakend en biddend onzen Zaligmaker 
nit de hemelen verwachten." 

De br. P. Badenhorst stelde een dank
betuiging aan Ds. Du 'foit yoor, waarmee 
de vergadering instemming betuigde door 
op te staan.-Ds. Du Toit zeide dat men 
den Heere moest danken ; hij was en 
bleef een "schuldenaar," die niet eens 
deed wat hij schnldig was. N adat nog 
eenige broeders hun dank voor genoten 
zegen uitgesproken hadden, sloot de broe
der Loots (Brits Town) met een hartelijk 
dankgebed. 




