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ACTA 
D E E 

GENERALE SYNODE 
VAN DE 

GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND, 
gehouden te Utrecht, van 22 Augustus tot 7 September 1905. 

A R T I K E L 1 . 

Namens de Synodale Kerk van Utrecht opent Ds. P. J . W. K L A A R - <>P E U I U? 

HAMER, Dienaar des Woords bij deze Kerk, de Generale Synode van de 
Gereformeerde Kerken in Nederland. 

Na het zingen van Psalm 105 ; 1, 3 en 5 leest ZEervv. Efeze 4: 1-16 
en houdt de navolgende toespraak: 

Eerwaarde vaders, beminde broederen, hooggeachte leden en adviseurs dezer Generale Synode. 
Genade en vrede en barmhar t ighe id zij u van God onzen V a d e r en van onzen Heere 

Jezus Chris tus . 
He t is voor he t eerst, da t Gereformeerde Kerken van Nederland in Genera le Synode 

in de grijze Bis^chopstad te samenkomen . 
Wel zag onze oude stad vóór nu bi jna drie eeuwen geleden eene eenigszins befaamde provinciale 

synode saamvergaderd, w a a r onder Uytenbogaar ts macht ige leiding eene s toute poging gewaagd 
werd, om n a a r a rminiaanschen t r a n t de n a u w aan Rome's juk ontworstelde Kerken opnieuw 
onder he t vleesch te k n e c h t e n ; d i tmaal door ze te brengen onder he t j uk der politieke 
mach thebbe r s . 

Ook k w a m ru im twee eeuwen la te r de Christelijke Gereformeerde Kerk in Neder land hier 
ter synode b i jeen ; en nog weder eene halve eeuw daa rna verkozen de Nederdui tsche Gerefor-
meerde Kerken (toen doleerende) onze s tad als plaats van samenkomst voor haa r Voor-
loopige Synode. 

Maar de eere en he t voorrecht, om eene Generale Synode der Gereformeerde Kerken in 
Neder land te mogen ontv angen, geniet U t r ech t ' s Gereformeerde K e r k ' t h a n s voor ' t eers t . 

H a a r kerkeraad vereerde mi j me t de a a n g e n a m e taak, om n a m e n s deze Kerk u ha r t e l i j k 
welkom te heeten en ui t ing te geven a a n het gevoel van blijdschap, waarmede zij u in 
haa r midden ziet saamvergaderen . 

In den n a a m van den eenigen en eeuwigen Koning der Kerk, onzen Heere Jezus Christus, 
open ik dan op last van de Synodale Kerk deze eerste zitting van deze Generale Synode. 

Voorwaar dit is wonderli jk in onze oogen, da t de aloude historische Gereformeerde Kerk 
van Ut rech t de gastvrouw zijn mag eencr Generale Synode van Gereformeerde Kerken, die 
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niet alleen gereformeerd maar ook vrij zijn. Vrij ook van de vergulde banden, waarmede 
zij in haar beste dagen tot in haar synodale samenkomsten door de politieke macht gebonden 
waren. Nu alleen zich buigend onder het zachte juk van Hem, dien God verhoogd heeft 
tot eenen Vorst en Zaligmaker en Hem der gemeente gegeven heeft tot een Hoofd boven 
alle dingen. 

Vrij om — in gebondenheid aan Gods Woord alléén — in alle voorkomende zaken te 
oordeelen naar den regel der Belijdenis. 

Vrij, om op eigen terrein naar eigen ordening te leven. 
Waarl i jk dit ziende en daarbij bedenkende, wat al aanslagen er gepleegd zijn niet alleen 

tegen de vrijheid dezer Kerken, maar ook tegen haar Belijdenis, ja tegen baar bestaan zelve, 
dan vinden wij voor hetgeen thans ons oog hier aanschouwt, geene andere verklaring dan die 
God zelf door MALEACHI'S woord ons gee f t : „ W a n t Ik de Heere word niet veranderd; 
daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet ver teerd". 

O zeker, als vertegenwoordigers van Neêrlands Gereformeerde Kerken kunnen we niet in 
Utrecht saam komen zonder herinnerd te worden aan het heer l i jk verleden van kerk en 
land en vorstenhuis, aan den bloeitijd van wetenschappen en kunsten, aan het glorietijdperk, 
waarin onze vaderen hoewel worstelende tegen machtige vijanden toch aan de spits der 
volken stonden op alle terrein des menschelijken levens. 

De steen in het plaveisel van ons Munsterkerkhof, wat al herinneringeu uit het grijs ver-
leden roept hij in ons w a k k e r ; dat standbeeld daar verrijzend voor eenen der edelste Nassauers, 
en die aula in ons aca lemiegebouw, hoe roepen ze ons uit Kerk en Staat feiten voor den 
geest, die getuigen van geloofsmoed en vertrouwen en van geloovig volharden; hoe spreken ze 
ons van eene eenheid en saamhinding die van Gods gunst getuigend, door die gunste ons 
voorgeslacht groot en macht ig heeft gemaakt. 

Maar tegelijk doemt er ook zooveel op, dat ons te binnen brengt de bange dagen, die 
Neêrlands Sion in de eeuwen en tijden, die achter liggen, heeft moeten doorworstelen. 

Immers onder de steden ia Nederland, waar men van de zijde der machtigen en aan-
zienlijken steeds der Gereformeerde kerk en religie gram was en waar men haar dit op 
allerlei wijze, óók door daden van onreeht en geweld, deed blijken, neemt helaas ook deze stad 
eene eerste plaats in. 

Zal ik u dit door enkele herinneringen voor de aandacht roepen? 
Dan wijs ik u op de laatste jaren van de ten einde snellende 16e eeuw, nadat LEYCESTER 

het land had verlaten en zijn niet ' t minst in Utrecht zoo machtige part i jgangers hun 
plaatsen in het gestoelte der eere hadden moeten inruimen voor de eerst door hen verdrevenen. 
Toen was er zelfs voor den uitnemenden en steeds op vrede maken bedachten HELMICIIIÜS 
geene plaats meer binnen deze veste. Hij moest evenals zijne mededienaren afgezet en uit 
stad en provincie verwijderd worden, wijl hij het opnam voor het recht en de vrijheid en 
voor de zuivere leere der Gereformeerde Kerk. 

Of breng u te binnen, dat hoevele jaren de eenig groote VOEI'IÜS hier ook heeft gearbeid . 
op den kansel en in de consistorie, deze Kerk toch zoomin toen als later ooit voetiaansch 
is geweest, en dat geen roem van groote geleerdheid noch het treffelijke van eenen godzaligen 
wandel hebben kunnen beletten, dat onder invloed van denzelfden arminiaanschen regenten-
geest, die zijn woord en arbeid weerstond, ook hier de vuilste pamfletten hem in eere en 
goeden naam aantast ten, en dat hij soms onder smadelijke scheldingen zijnen weg langs onze 
s t ra ten moest gaan. 

Nog roep ik u voor de aandacht de schandelijke, geweldadige en ruwe uitzetting en 
ontpoortering van trouwe wach te r s der kudde die Utrecht aanschouwde, toen in 1660 de 
moedige VAN DEK VELDE en de godzalige TEELINCK, de schrijver van he t nu nog honderden 
tot s t icht ing en vertroos ing dienend t r ac t aa t : „Den vruchtbaarmakenden Wijnstok Christus" 
— als waren zij gemeene en gevaarlijke misdadigers — als majesteitsschenders ter stede en 
ter provincie werden ui tgebannen. 

En waar als hier hebben de Kerken zich moeten krommen vele jaren lang onder kerkelijke 
wetten, als door de Staten van dit gewest in 1590 zijn gemaakt en haar opgedrongen? W a a r 
vindt gij de weerga van eene knechting der duurgekochte gemeente Christi als op de beruchte 
provinciale Synode van Utrecht in 1612 gehouden? Ja, waar heeft als hier ook op het 
terrein en in het leven der Kerken de arminiaansche regentengeest hunne triomfen gevierd? 
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En de Ju t faasche en Leidsche en andere ter stede uitleidende wegen zouden kunnen 
verhalen van het verdriet en de zuchtingen der geplaagden en benauwden, die onder smaad 
en dreiging naar elders moesten trekken, om zielevoedsel te vinden. 

Nauw was voor Utrecht ' s Kerk in de eeuw der reformatie het licht der Waarheid opgegaan, 
pas waren hare banden gebioken en nog maa r de eerstelingen uit den duisteren nacht 
uitgeleid, — of reeds werd zij gedrongen en aangevochten om de rechte paden te verlaten 
door de leeringen en de volgelingen van DUIIFHUIS, den vader der Jacobsgemeente, die 
zonder belijdenis en zonder opzicht of tucht schier aan allen plaats bood, die zich zeiven 
Christen keurden. Toen genoot onze s t id de twijfel ichtige eere, om een der bolwerken te 
zijn der Leycester-partij en stelde ook Utiecht ' s I\erk haar vertrouwen op dezen ïjdelen, 
zelf/uchtigen waggelmuts, om na zijn heengaan en den val van zijnen aanhang te ervaren, hoe 
bittere vruchten het voor Gods volk heeft om vleesch tot zijnen a rm te stellen 

Dan volgt de zware periode onder de overheerschmg en druk der magistraten, gepaard 
gaande met en gevolgd door de verscheurende en geest blu^schende werking van den strijd 
der part i jen m de kerke zelve, waarin ook Utrechts's kerk zoozeer haar aandeel heeft gehad. 

I n toen de doodende invloed van een alles ver^teenend conservatisme en van allerlei 
kettersche geesten en van het demoraliseeiend antmomianisme. 

Is het wel wondei, dat als in 't em-1 der 18e eeuw de ievolutiebeginselen en begrippen de 
overhand krijgen, dan ook deze stad voorgaat m het verzet tegen God en Overheid, en de 
Kers dan ook hier noch leven noch invloed noch eere meer heeft? 

Ln ook nada t God door de Fiansche geeselroede Neerland had vernederd, hoewel het zich 
met tot bekeermg het leiden, bleef in deze stad der kerkhoven de oude der Gereformeerde 
Kerk en religie vijandige arminiaanscbe regentengeest rondwaren. 

De Gereformeeiden, die in de eerste helft der vonge eeuw wenschten, ook m het kerkelijke 
leven Gode te gehoorzamen naar zijn Woord en Christus als den eenigen Koning der 
Gemeente begeerden te dienen, zij moesten deswege zoowel van de overheden en mach ten 
als van het s t raa tg rauw ondeivinden — hier vooral niet mindei dan elders —, hoe b i t t e r d e 
haa t was tegen de Gereformeerde leei en Kerk. 

En voor den Gereformeerden Kohlbrugge was om zijne belijdenis geen toegang tot Utrecht s 
keikgemeenschap te verkrijgeu en de Stichtsche keikeraad onteerde zich zeiven in het zoeken 
van laffe uitvluchten en door de kleinzielige kwellingen, v^ aarmede hij dezen man Gods martelde, 
totdat hij uitweek 

En toen de man, dien God in deze eeuw aan Neerland gaf, om prfncipieel kerk en school 
weer in de oude calvinistische paden te leiden en de Gereformeerde beginselen en waaiheid 
weêi en historisch èn dogmatisch en ke kiechtel i jk aan Gods volk en kerken te doen 
kennen, — toen Dr A KUYPFR in Utrecht in woord en daad begon te toonen wie hij was, 
wat hij beleed en waai toe God hem nep , toen keerde al wie naam had en invloed en den 
toon aangaf 111 kerk en academie en m 1 egentenknngen zich niet alleen van hem af maa r 
in boosheid en nijdigheid zich tegen hem en begon van hier uit de vei volging, gepaaid met 
dien vloed van haa t en leugen en lastering, die ovei dezen kampioen der Gereformeerde 
religie en kerk zich uitstortte, en wiens wateren steeds zouden aanzwellen en welks golven 
al hooger zouden gaan, om in onze dagen eene hoogte te bei eiken, die al wie God vreest met 
bangheid en kommer vei vult. 

Ziet, we stipten slechte aan , we deden maa r zoo hier en daar eene greep, — maar het is 
genoeg, om u en mij in deze oogenblikken te nopen tot de erkenning, dat het een 
vei troostend en bemoedigend wondei Gods is, dat de oude histoiische Kei k van Utrecht onder 
dat alles niet is bezweken noch van haar plaats is weggenomen, maar dat zij nog een ovei-
bhjfsel behield, en dat dit zich in 's Heeren kracht van alle zondige band en menschenjuk 
vrij maakte , om de aloude belijdenis weer op te heffen en naar de oude schriftuurli jke 
ordeningen te leven, saamverbonden met alle Kerk in Nederland, die in dat confessioneele 
scnibboleth de heerlijke uiting van haar geloof vmdt. 

Het zien op die trouwe Gods, op de s terke rechte ihand des Heeien, die niet alleen aan 
deze maar aan zoovele kerken in dit m e t zijne gunsten gekroonde land krachtige daden 
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gedaan heeft, waardoor haar nog een overblijfsel gelaten is, dat staat tot op dezen dag , om 
al zijne wondeiwerken te vertellen, — dit, broeder«, moge ook u bemoedigen, — en hiertoe 
bepaalden wij er uwe aandacht bij, — in deze tijden, waarin zoowel in ons kerkelijk als in 
ons sociaal en nationaal leven zooveel is, dat bedroeft en beschaamt, dat benauwt en bekommert. 

Laa t ons moed grijpen en dien vasthouden. De Heere laat zijner handen werk niet varen, llij 
bewaar t en sterkt en vermeerdei t zijne keik . Geen ins t rument tegen haar bereid zal gelukken. 
Alle raadslag des boozen veujdelt Hij Maar ons beraden en arbeiden zal niet ïjdel zijn m 
den Heere. 

Een kiacht ig Gereformeerd leven en getuigen en arbeiden te midden van het nationale 
en sociale leven, van hoe onberekenbaren zegen, van hoe ver reikende gevolgen zou het zijn. 

En de tijden, de gesteldheid der geesten is er gunstig voor. 
Maar daaiom is noodig een krachtig, kerngezond kei kelijk leven, vol eenheid en ^aambinding; 

een W e n gevoed en verlicht en z„o noodig vei bonden en geheeld dooi eene piediking, die 
inleidt in het Wooid des Heeren, die toepast en ten strijde oefent, die ui tgaat ook 111 de 
wereld als een kiacht ig en zeker bazuingeluid, — een kerkelijk leven vast gesteld door het 
gebruik van de reine bediening der Sacramenten en zuivei gehouden dioi eene tuchtoefening 
te gelijk teedei en kracht ig , bedoelende zoowel de handhaving van 's Konings recht als het 
behoud des zondaars. 

Ach, in hoe menig opzicht schiet ons kerkelijk leven te kort. Hoe weinig bl i jkt nog uit 
dat leven, dat de e rns t der tijden door onze kerken wordt gevat , da t zij haar heerlijke 
roeping voor deze tijden verstaan , en dat zij inzien, wat schoone kans de God des hemels 
en der aarde haai geeft, om ook nat ionaal en sociaal ten zegen te zijn. 

Hoeveel helaoS van hetgeen God in zijne ontferming gaf en werkte, wor lt bedoiven of in 
zijne dooivveiking gestuit door droeve, ïoekelooze hroedei twisting, die Gods k i n d e i e n e n e n g len 
bedroeft en alleen wereld en Satan verblijdt 

Bloeders ziet er uw agendum maar op aan. Hoe spreekt het u in tal van bezwaarschriften, 
die eene donkeie schaduw zijn naast de lichtende punten, van die jammerli jke, zonder noolzaak 
volgehouden woel ingen, — en daai naast , wat treurige openbai ing van inzinking en vei achternig 
en verslapping is die di tmaal zoo buitengewoon breede lijst van geschillen en tuchtzaken, die 
in de mindere vergaderingen met konden afgehandeld worden 

Hoe/eel wijsheid en voorzichtigheid zult gij behoeven, om m de behandeling de?er zaken 
de waarheid en den vrede, de liefde en het recht vast te houden en te besluiten hetgeen 
dienstig 7al blijken, om eendracht en eenigheid te voeden en alles te onderhouden in de 
gehoorzaamheid Gods 

En dan van hoeveel gewicht, hoe ernstig is de be«libsmg, die van u gevraagd woi dt in 
zake het gravamen tegen Artikel 36 der Confessie 

En deze Confessie moet in u de lechters, die over de aanklacht te ooideelen hebt , haar 
beschermers vinden, die haar verdedigen, totdat zij in den rechtsstrijd vooi Gods Woord 
bezwijkt. 

Van met mindei belang en gewicht voor ons kerkelijk leven is dc ai beid der icvisie van 
eenige artikelen der herkenorde, waai toe gij geioepen 'vvoidt. 

Ook vra ig t de Zending uwe a i n d i c h t vooi zaken, die tan het hoogste belang zijn voor dien 
arbeid zelve en ook voor den wa=dom en de ontwikkel ng van de zwakke Javaansche 
Christelijke Kei ken of beginselen van Kerken. 

En hoe verblijdend zou het zijn, indien he t dezer Synode gegeven werd, om de zoo 
moeielijke kwestie van de uitvoeiing van het bepaalde in Artikel 13 der Kerkenorde eens 
tot eene goede oplossing te biengen. 

Broeders, laat het in de behandeling van alle ons vooi komende zaken blijken, dat wij 
van een gemoed en één gevoelen zijn, zonen zijnde van hetzelfde huis, die door ootmoedigheid 
de een den ander ui tnemender achten dan zich zeiven 

Laat ons elkander verdragen en Iaat ons de een den ander vergeven, zoo iemand tegen 
iemand eenige klacht heeft, en doen wij dit voor het aangezicht van Christus, opdat de 
Satan over ons geen vooideel kryge, want — zijne gedai hten zijn ons immers niet onbekend. 

Mochten zoo in deze Synode Neerland-, Kerken eenen ri jken en lieflijken zegen van haren 
Christus ontvangen, moiiht hier alle woeling en twisting haai einde v inden , mochten l iage 
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handen en slappe knieën opgericht en wankelende enkelen vast gemaak t worden; ga er een 
l ief l i jke geur van Gods genade en eene zoete ervar ing van Geesteswerking van haar uit: zij 
er vertroosting en bemoediging voor Gods gunstgenooten en geve ons samenzijn boven alles 
den n a a m des Drieëenigen eere. 

Broeders, wat een voor rech ten ee iezou het ons wezen, h ier toe ' s Heeren knechten te mogen zijn. 
Komt, zoeken wij dan het aangezicht van onzen trouwen, onveranderlyken Jehova, die ons 

nog een overblijfsel gelaten heef t en nog wonderlijke daden ons doet zien en hooren. 

Nadat de vergadering Ps. 121 : 1 gezongen heeft, beveelt de tijdelijke 
Praeses ia een hartelijk gebed de Synode aan de barmhartigheden 
Gods aan. 

A R T . 2 . 

De tijdelijke Praeses noodigt de Dienaren des Woords J. D. VAN DEK Afgevaardigden. 

M U N N I K en W . B R E U K E L A A R uit tot het opnemen en onderzoeken der creden-
tiebrieven. 

Uit dit onderzoek blijkt, dat afgevaardigd zijn: 
door de Kerken van de provincie Utrecht, als primi: de Dienaren P. 

J . W. K L A A R H A M E R van Utrecht en W. H. G I S P E N -TR. van Baarn, met de 
Ouderlingen H . H I E N S C H van Yeenendaal en J . VAN DER B I J L van Koc-
kengen; en als secundi: de Dienaren K. F E R N H O U T van Utrecht en A. M. 
D O N N E R van Amersfoort, beuevens de Ouderlingen J . VAN Z A N T E N van 
Zeist en K. V I N K van Lopik; 

door de Kerken van de provincie Noord-Holland, als primi: de Die-
naren W. B R E U K E L A A R van Zaandam en B . VAN S C H E L V E N van Amster-
dam, met de Ouderlingen J . O L T H O F F van Krabbendam en J . Z E E L T E 

van Monnikendam ; en als secundi: de Dienaren N . VAN G O O R van Half-
weg en H. LOUMAN B E Y E R van Landsmeer, benevens de Ouderlingen J . 

S L U I S van Andijk en P. V E R M E U L E N van Velzen ; 
door de Kerken van de Provincie Zuid-Holland, als primi: de Dienaren 

W. B. R E N K E M A van Rijnsburg, en R . J . W. R U D O L P H van Leiden, met 
de Ouderlingen M . VAN M U I S W I N K E L van Zwammerdam en J . S I N G E L S 

van Rotterdam; en als secundi: de Dienaren J. VAN H A E R I N G E N van Katen-
drecht en C. J. W. VAN L U M M E L van Delft, benevens de Ouderlingen 
J . E I G E M A N W Z N . van Alfen a/d Rijn en D. B R E M M E R van Waddingsveen; 

door de Kerken van de provincie Zeeland, als primi: de Dienaren A. 
L I T T O O I J en Dr. L . H.WAGENAAR, beiden van Middelburg, met de Ouderlingen 
D. M U L D E R van Zierikzee en C . V E R H A G E van Middelburg; en als secundi; 
de Dienaren R. J . VAN DER V E E N van Goes en J. VAN DEN B E R G van 
Terneuzen, benevens de Ouderlingen M. DE J O N G E van Goes en J . P . 

G E E L H O E D T van Zaamslag; 
door de Kerken van de provincie Noord-Brabant en Limburg, als primi: 

de Dienaren J. A. GOEDBLOED van Nieuwendijk en D R . J . C. DE M O O R 

van Breda, met de Ouderlingen, A. C. VAN D R I M M E L E N van Klundert en 
A. O O S T van Meeuwen; en als secundi: de Dienaren J . VAN H A E R I N G E N 

van Genderen en A. J . M U L D E R van Klundert. benevens de Ouderlingen 
H . S C H R E U D E R S van Veen en L. P U N T van Klundert; 
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door de Kerken van de provincie Groningen, als primi: de Dienaren 
G. G E E R D S van Appingedam en F. J . TEN H O O R van Uithuizermeeden, met de 
Ouderlingen D. R I J P S T R A van Groningen en M. U B B E N S van Spijk ; en als 
secundi: de Dienaren W. F O K K E N S van Stadskanaal en K. M. R. V E L D M A N 

van Garrelsweer, benevens de Ouderlingen G. H . K U I K van Wildervank 
en M. V E L T H U I S van Bedum; 

door de Kerken van de provincie Friesland, als primi'. de Dienaren 
J. D. VAN DER M U N N I K van Leeuwarden en A. DE G E U S van de Lemmer, 
met de Ouderlingen J. B R U I N S M A van Sexbierum en W. F. N A U T A van 
Hijlaard ; en als secundi: de Dienaren Dr. A . K U Y P E R J R . van Makkum 
en H. M. D E T H M E R S van Sneek, benevens de Ouderlingen A. E L S H O U T van 
Lollum en S. R. SYBRANDI van Scharnegoutum; 

door de Kerken van de provincie Drente, als primi: de Dienaren T. 
N O O R D E W I E R van Meppel en L . K U I P E R van Hoogeveen, met de Ouderlingen 
H. B R I N K van Beilen en H. P O P P E N van Sehoonebeek; en als secundi: 
de Dienaren G . G R O O T N I B B E L I N G van Haulerwijk en J. B A K K E R van 
Emmen, benevens de Ouderlingen H. E L E V E L D van Smilde en R. VAN 

H E E S van Hoogeveen; 
door de Kerken van de provincie Overijsel, als primi: de Dienaren J. 

H E S S E L S van Zwolle en G . E L Z E N G A van Kampen, met de Ouderlingen 
D. J . VAN DER V E G T E van Langeslag en K. K I N K H O R S T van Zwartsluis; 
en als secundi: de Dienaren L. M. A. S C H E P S van Deventer en L. A. 
S M I L D E van Ommen, benevens de Ouderlingen J . B O S C H O J . van Zwolle 
en H . SONDORP van Olst; 

door de Kerken van de provincie Gelderland, als primi: de Dienaren 
H . H O E K S T R A van Arnhem en J . W. A. N O T T E N van Velp, niet de Ou-
derlingen H. O R M E L van Lochem en G . VAN Z W A L U W E N B E R G van Oldebroek; 
en als secundi: de Dienaren P . W A R M E N I I O V E N van Harderwijk en D R . B . 

W I E L E N G A van Arnhem benevens de Ouderlingen Jb. K A S P E R S van Arnhem 
en A. VAN DE P O L L van Doornspijk. 

Hoewel de credentiebrief van de broederen uit Drente ontbreekt, worden 
ze toegelaten tot de vergadering, wijl van hunne afvaardiging voldoende 
is gebleken en zij beloven, hunnen lastbrief nog te zullen inleveren. 

Alle primi-afgevaardigden zijn tegenwoordig, behalve Ds. L. K U I P E R 

van Hoogeveen en Ouderling D. M U L D E R van Zierikzee, die vervangen 
worden door hunne secundi Ds. J . B A K K E R van Emmen en Ouderling O 
M . DE J O N G E van Goes. 

Voorts zijn tegenwoordig, als adviseerende leden der Synode, de 
profesoren aan de Theologische School der Gereformeerde Kerken M. 
N O O R D T Z I J , L . L I N D E B OOM, D R . H . B O U W M A N e n D r . A . G . H O N I G , e n d e 

professoren van de Theologische Faculteit der Vrije Universiteit DR. F. L. 
R U T O E R S , D R . G . H . J . W . J . G E E S I N K , D R . H . H . K U Y P E R , D r . H . B A V I N C K 

en P . B I E S T E R V E L D , die hartelijk welkom worden geheeten. 
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A R T . 3 . 

Onder leiding van Ds. P . J . W . K L A A R H A M E R verkiest de Synode met Moderamen 

meerderheid van stemmen tot praeses, Ds. B . VAN S C H E L V E N ; tot 
assessor, Ds. J . H E S S E L S ; tot scribae, Ds. A . DE G E U S en Ds. W . H . 

G I S P E N J E . 

A R T . 4 . 

Nadat het moderamen zitting genomen heeft, spreekt de Praeses, Ds, InsfcaIiatl<3 

B. VAN S C H E L V E N , een woord van dank tot de Synode voor het vertrou-
wen gegeven aan de broederen, die het moderamen vormen en de hun 
opgelegde taak wenschen te aanvaarden, rekenend op de hulpe des 
Heeren. 

De Praeses bedankt daarna Ds. H . H O E K S T R A voor het goede woord, 
gisteren avond in de ure des gebeds gesproken, waarin het geestelijk 
beginsel van al ons werken zoo krachtig werd voorgesteld. 

Hij bedankt verder de Kerk van Utrecht, en inzonderheid Ds. P. J. W. 
K L A A R H A M E R , voor de voorbereiding en de constitueering dezer Synode. 

De geheele Synode spreekt door op te staan hare instemming uit met 
de Belijdenisschriften van de Gereformeerde Kerken. 

A R T . 5 . 

De Praeses verwelkomt de afgevaardigden van buitenlandsche Kerken: 
de broeders Jos. J A G E R , predikant te Emden en P. D. DE G R O O T , pre-
dikant te Emlicheim, afgevaardigd door de Algemeene classicale verga-
gadering van de Oud-Gereformeerde Kerk in Pruisen, en Dr. K . K U I P E R , 

predikant bij de Tweede Christelijke Gereformeerde Gemeente te Roseland 
in Chicago, 111., benoemd als vertegenwoordiger van de Christelijke Ge-
reformeerde Kerk in Noord-Amerika. 

Van de broeders Rev. J . M O O R E F E R G U S S O N en Rev. D R . A . DE V L I E G E R , 

afgevaardigden van de Presbyterian Church of Engeland, wier geloofs-
brief ter tafel is, is de laatste reeds ter vergadering gekomen; deze wordt 
verwelkomd. 

A R T . 6 . 

Om als adviseerende leden in de Synode zitting te nemen, worden op 
voorstel van den Praeses uitgenoodigd de Dienaren van de Kerk van 
Utrecht M. VAN M I N N E N , K, F E R N H O Ü T en L. A D R I A A N S E , benevens allen, 
die ter Synode als rapporteurs moeten optreden. 

A R T . 7 . 

Op voorstel van den Praeses draagt de Synode aan het moderamen 
op, om met de professoren Dr. F . L . R U T G E R S en D R . H . B O U W M A N een 
voorstel aangaande wijze en orde van arbeiden te ontwerpen ter behan-
deling van het volgend agendum: 

Begroeting- van 
buitenlaudsche 
afgevaardigden 

Adviseerende 
leden. 

Wijze en orde 
van werken. 
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A. 
1. I)c Provinciale Synode van Groningen vraagt naar aanleiding van 

een concreet geval, of een kind in onecht geboren uit eene geëxcom 
municeerde moeder, maar door leden der gemeente als hun kind 
aangenomen, mag gedoopt worden. 

2. De Provinciale Synode van Zuid-Holland besluit door te zenden naar 
de Generale Synode de vraag van de Classe Rotterdam: of de 
onmondige kinderen van hen, die zich aan de gemeente onttrekken en 
die van geëxcommuniceerden nog beschouwd moeten worden als tot de 
gemeente te behooren. 

3. Verzoekschrift van de geloovigen van Gereformeerde belijdenis te 
Gent om hulp, ten einde te komen tot rechte kerk-institueering. 

4. De Provinciale Synode van Gelderland verzoekt de Generale Synode, 
hare medewerking te willen verleenen voor den arbeid in de Rijn-
provincie, bepaaldelijk voor dien te Duisburg; en benoeme daartoe twee 
of meer deputaten met het oog op het groot belang voor de aldaar 
verblijfhoudende Nederlanders behoorende tot de Gereformeerde 
Kerk'. 

B. 
1. Rapport van curatoren der Theologische School. 
2. Rapport van deputaten voor het geval van het ontstaan eener vaca-

ture onder de hoogleeraren aan de Theologische School. 
3. Rapport van de deputaten voor de oefening van het verband tusscben 

de Gereformeerde Kerken en de Theologische Faculteit der Vrije 
Universiteit te Amsterdam. 

4. De Provinciale Synode van Overijsel betreurt het besluit van de 
Arnhemsche Synode tot het vaststellen van eene tweede collecte voor 
de Vrije Universiteit met het oog op de omstandigheden. 

5. De Provinciale Synode van Gelderland stelt aan de Generale Synode 
voor, hare afkeuring uit te spreken over het streven, sinds geruimen 
tijd tot groote ontstichting en schade der Kerken leidend, om geheel 
het kerkelijk leven en inzonderheid de verkiezing van ambtsdragers en 
van afgevaardigden naar de meerdere vergaderingen te laten beheer-
schen door het verschil van meening, dat er bestaat ten opzichte van 
„de kerkelijke kwesties'' onzer dagen. 

6. De Provinciale Synode van Zuid-Holland betreurt ten zeerste, dat „de 
opleiding tot den Dienst des Woords" in onze Gereformeerde Kerken 
tot eenen twistappel geworden is, en dat men nog steeds voortgaat, 
geheel het kerkelijke leven door deze zaak te laten beheersehen. Zij 
stelt voor, dat de Generale Synode hare afkeuring uitspreke over de 
soms onbroederlijke wijze, waarop zonen van het zelfde huis elkander 
in de pers bestrijden, en over de verkeerde inmenging van broeders 
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buiten de plaatselijke Kerk in alles, wat het kerkelijk leven aangaat; 
dat zij opwekke tot betoon van onderlinge liefde, terwijl de Provinciale 
Synode haar het licht en de wijsheid des Heiligen Geestes toebidt, om 
in de verschillende zaken, die in verband staan met den strijd, welke 
in den boezem der Kerken gestreden wordt, te oordeelen, zooals het 
meest kan strekken tot de eer van God en tot bevordering van den 
ouderlingen vrede. 

7. De Provinciale Synode van Zuid-Holland zendt door naar de 
Generale Synode een schrijven van leden der Gereformeerde Kerk te 
Delft, van leden der Gereformeerde Kerk te Voorburg, van leden 
der Gereformeerde Kerk te 's Gravenzande en van leden der 
Gereformeerde Kerk te Gouda (A), bevattende a geheel eensluidende 
verklaringen en b. de navolgende voorstellen: 
a. de Generale Synode herroepe de onrechtmatige besluiten (zie 

punt 1, 2 en 3 van C bovengenoemd) door de Generale Synode 
te Arnhem in 1902 genomen; en óók die met betrekking tot de 
inlijving der Theologische School te Kampen bij de Theologische 
Faculteit der Vrije Universiteit te Amsterdam; 

b. de Generale Synode spreke zich duidelijk uit, dat zij van zins 
en willens is, na te leven het door allen bij de vereeniging der beide 
kerkengroepen in 1892 voor Gods aangezicht aanvaarde beding, 
luidende : „wat de opleiding tot het leeraarsambt betreft, oor-
deelt de Synode te moeten handhaven het beginsel, dat de Kerken 
geroepen zyn, eene eigen inrichting tot opleiding harer leeraren 
te hebben, ten minste wat de godgeleerde vorming betreft"; 

c. dat der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden 
grondslag te Amsterdam de verplichting worde opgelegd, voortaan 
rekening en verantwoording te doen aan de steeds eerstvol-
gende Generale Synode der Gereformeerde Kerken van de door 
de Generale Synode toegestane en door de Gereformeerde Kerken 
ten behoeve der Theologische Faculteit der Vrije Universiteit 
gehouden collecten. 

8. Schrijven van leden der Gereformeerde Kerk van Hillegom en 
van 61 leden der Kerk van Assen bevattende dezelfde verklaringen en voor-
stellen als die, welke voorkomen in de brieven uit Delft, Voorburg, 
's Gravenzande en Gouda sub 7 vermeld. 

9. Schrijven van leden der Gereformeerde Kerk te Haarlem (A en B) 
en van den Kerkeraad van Haarlem (B), verklarende zich vóór het 
behoud der Theologische School. — Annex een begeleidend schrijven 
van den Kerkeraad van Haarlem (A). 

10. De Provinciale Synode van Zeeland stelt voor : de Generale Synode 
noodige de Vrije Universiteit uit, voortaan aan elk der voor de oplei-

') Voorkomende in de vermelde „verklaringen", 
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ding aan hare Theologische Faculteit collecteerende Kerken jaarlijks 
een verslag toe te zenden. 

11. Yan den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk van Amersfoort (A) 
een bezwaarschrift „tegen het op de S_vnode van Arnhem 1902 
genomen besluit van eene tweede collecte voor de Theologische Facul-
teit der Vrije Universiteit". 

12. Schrijven van leden der Gereformeerde Kerk te Amersfoort (A), 
protesteerende tegen het schrijven van hunnen kerkeraad in zake de 
tweede collecte voor de Theologische Faculteit der Vrije Universiteit 
(vermeld sub B. 10) en betuigende hunnne instemming met het 
besluit der Synode van Arnhem 1902 inzake deze tweede collecte. 

13. Van de Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Kampen een „protest 
tegen de tweede collecte voor de Theologische Faculteit der Vrije 
Universiteit te Amsterdam, door de Generale Synode te Arnhem aan 
de Kerken opgelegd". 

14. Van den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Bunschoten (A) 
een bezwaarschrift tegen „het op de Synode van Arnhem 1902 
genomen besluit, betreffende eene tweede collecte voor de Theologische 
Faculteit der Vrije Universiteit". 

15. Van de Classe Groningen een protest tegen het besluit der Generale 
Synode van Arnhem 1902, waarbij bepaald is, dat jaarlijks door de 
Kerken ook twee afzonderlijke collecten voor de opleiding tot den 
Dienst des Woords aan de Theologische Faculteit der Vrije Univer-
siteit zullen worden gehouden. 

16. Van den kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Terwispel een voor-
stel, dat de Generale Synode de tweede collecte voor de Theologische 
Faculteit der Vrije Universiteit afschafte. 

17. Van de kerkeraden der Gereformeerde Kerken te Almkerk, Katwijk 
aan den Rijn en Werkendam (A), een bezwaarschrift tegen het besluit der 
Generale Synode van Arnhem 1902 inzake de tweede collecte voor de 
Theologische Faculteit der Vrije Universiteit; en een voorstel, om öf dit 
besluit terug te nemen, of op andere wijze dan te Arnhem geschiedde 
deze tweede collecte vast te stellen, en in elk geval te vragen, dat door 
de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde grondslag 
rekening en verantwoording gedaan worde van de gecollecteerde 
gelden aan de Kerken. 

18. De algemeene Classe der Oud-Gereformeerde Kerken in Oost-
Friesland, Bentheim en Westfalen stelt voor : 

„De Oud-Gereformeerde Kerken in Oost-Friesland, Bentheim en 
Westfalen, in algemeene classe den 4den Mei j.1. te Bentheim ver-
gaderd, 

overwogen hebbende de tegenwoordige positie der candidaten, die 
aan de Theologische School te Kampen of de Vrije Universiteit te 
Amsterdam hunne studie volbrengen en eene der Kerken bovengenoemd, 
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na aanneming eener roeping, wenschen te dienen ; 
van oordeel, dat, voor genoemde candidaten bij eenen eventueelen 

terugkeer naar Nederland, teneinde de Gereformeerde Kerken aldaar 
te dienen, artikel 166 der Acta van de Synode ten ja re 1893 te 
Dordrecht gehouden, waardoor zij verplicht zijn „zich te onderwerpen 
aan een colloquium aangaande leer en wetenschap, dat eenen zelfden 
graad van ontwikkeling eischt als het praeparatoir- en het peremp-
toir-examen der door de Gereformeerde Kerken in Nederland toege-
latenen", vele bezwaren oplevert; 

verzoekt uwe vergadering, deze zaak zoodanig te regelen, dat het 
door de uit Nederland komende candidaten voor de Kerken van Oost-
Friesland, Bentheim en Westfalen af te lejgen peremptoir-examen 
geschiede ten overstaan van gedeputeerden der Gereformeerde Kerken, 
opdat genoemd examen ook voor de Gereformeerde Kerken in Neder-
land geldigheid hebbe". 

O . 

1. Rapport van deputaten voor advies inzake het ingediende gravamen 
tegen artikel 36 van de Geloofsbelijdenis der Nederlandsche Gerefor-
meerde Kerken. 

2. De Provinciale Synode van Groningen vereenigt zich met het 
grondig advies in zake artikel 36 der Geloofsbelijdenis en is van oordeel, 
dat schrapping der gewraakte zinsnede zonder meer de beste weg is, 
om aan het gravamen te gemoet te komen. 

3. De Provinciale Synode van Friesland stelt voor inzake het advies 
betreffende het gravamen, tegen artikel 36 der Confessie: de Generale Sy-
node verklare het gravamen der bezwaarde broederen gegrond, opdat hier-
door de conscientie der broederen ontlast worde, maar neme vooralsnog 
geene maatregelen, om in het artikel eenige verandering te brengen, 
in de hoop dat aldra eene meer principieele en heel het artikel betref-
fende revisie tot beslissing zal kunnen gebracht worden. 

4. De Provinciale Synode van Drente adviseert tot aanneming van het 
advies inzake het gravamen tegen artikel 36 der Belijdenis. 

5. De Provinciale Synode van Overijsel kan zich vereenigen met het 
rapport-gravamen-artikel 36, en laat het aan de prudentie der Generale 
Synode over, om vooralsnog tot de nalating „der woorden" over 
te gaan. 

6. De Provinciale Synode van Gelderland besloot, inzake het gravamen 
tegen artikel 36 der Nederlandsche Geloofsbelijdenis aan de Generale 
Synode voor te stellen: aangezien wij de gewraakte woorden „uitroeien" 
enz. in hunne historische beteekenis niet meer aanvaarden, daarom zette 
men ze tusschen haakjes; en dat wel, om daardoor te betuigen, dat 
de Gereformeerde Kerken deze woorden niet meer opvatten in de 
beteekenis daaraan gehecht in de eeuw der opstelling van de Geloofs-
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belijdenis; tevens verklare men in eene noot, waarom wij deze woorden 
nu nog in den tekst laten staan. 

7. De Provinciale Synode van Utrecht stelt voor : de Generale Synode 
verklare, dat onderteekening van de acte van verbintenis aan de drie 
formulieren van eenigheid niet insluit verklaring van instemming 
met alinea 3 van artikel 36 der Nederlandsche Geloofsbelijdenis, tot tijd 
en wijle dit artikel in zijn geheel aan revisie zal zijn onderworpen 
en plaatse ten teeken daarvan bedoelde alinea in den tekst der Con-
fessie tusschen haakjes. 

8. De Provinciale Synode van Zuid-Holland besluit, aan de Generale 
Synode te adviseeren, in artikel 36 der Belijdenis de geïncrimineerde 
woorden (aangewezen in het rapport der deputaten ad hoc der Gene-
rale Synode) te schrappen als in strijd met Gods Woord. 

9. De Provinciale Synode van Zeeland stelt voor: de Generale Synode 
betuige haren dank voor het keurig rapport der deputaten inzake 
artikel 36 der Nederlandsche Geloofsbelijdenis; spreke uit, dat ze het 
ingediend gravamen niet ongegrond acht, doch bezwaar heeft op bloot 
negatieve wijze revisie te zoeken en benoeme deputaten, om eene 
positieve revisie voor te bereiden. 

10. De Provinciale Synode van Noord-Brabant en Limburg besluit, aan de 
Generale Synode te adviseeren, niet in de Belijdenis zelve te wijzigen 
doch door eene nadere verklaring aan het gravamen tegemoet te komen. 

11. Eenige leden der Kerken van Delft, van Voorburg, van 
's Gravensande, van Gouda (A) en van Hillegom stellen voor: 

a. dat de Generale Synode zjch uitspreke, dat het infralapsarisme 
in onze belijdenisschriften wordt geleerd en niet het supralap-
sarisme; 

b. dat de Generale Synode besluite, dat, waar onze belijdenisschriften 
het infralapsarisme leeren en de Dienaren des Woords met hunne 
handteekening beloofd hebben, volgens en naar de belijdenis-
schriften te leeren en te prediken, deze Dienaren des Woords 
verplicht worden, de afgelegde beloften na te komen ; 

c. dat de Generale Synode haar volle vertrouwen uitspreke in 
Professor L I H D E B O O M . 

12. Bezwaarschrift van leden der Kerk van Amsterdam inzake de 
Theologische School en de leerverschillen. 

13. Van den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk van Hoorn het volgende 
voorstel: 

„de kerkeraad der Gereformeerde Kerk van Hoorn gevoelt zich be-
zwaard over de in de Gereformeerde Kerken geleerd wordende leerstel-
lingen als daar zijn : rechtvaardigmaking van eeuwigheid, veronderstelde 
wedergeboorte bij den Doop, onmiddelijke wedergeboorte en het 
supralapsarisme; 
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is van oordeel, dat deze leerstellingen in strijd zijn met de belij-
denisschriften der Gereformeerde Kerken; 

overwegende, dat de Dienaren des Woords door onderteekening van 
de Formulieren van Eenigheid zich hebben verbonden, niets te leeren 
wat in strijd is met deze Formulieren; 

verzoekt uwe vergadering, zoodanige besluiten te nemen, dat deze 
leerstellingen niet meer gepredikt en geleerd worden". 

14. Verzoek van Br. A. S C H O O N H O V E N te Olst, dat de Generale Synode uit-
spreke, of de veronderstelde wedergeboorte bij den Doop en de recht-
vaardigmaking des zondaars voor God van eeuwigheid, in onze Kerken 
geleerd mag worden. 

D 

1. Rapport van de deputaten der Generale Synode van 1902 tot revisie 
van eenige artikelen der Kerkenorde. 

2. De Provinciale Synode van Groningen stelt in zake de revisie van 
eenige artikelen der Kerkenorde aan de Generale Synode voor: 

in Art. 19 te schrappen „voor zooveel noodig"; 
Art. 20 aldus te lezen : „wanneer er personen zijn, die volgens 

Art. 8 bekwaam zijn geoordeeld" enz.; 
in Art. 22 te schrappen: „van te voren de gemeenteleden in staat 

te stellen, op geschikte personen de aandacht te vestigen, en voorts 
vrij zal zijn voor de verkiezing zelve"; 

in Art. 33 te schrappen: „te ware in zaken, die hunne personen 
of Kerken in het bijzonder aangaan": 

in Art. 37 „ten minste" te veranderen in: „in den regel''; 
Art. 42, oud, te behouden gelijk de Synode van Groningen het 

bepaalde ; 
Art. 47 aldus te lezen: „alle jaren (ten ware enz.) zullen de, 

zooveel mogelijk, tot dezelfde provincie bplioorende classen samen-
komen" enz ; 

Art. 63 aldus te lezen: „het Avondmaal des Heeren zal, zoo 
mogelijk, alle twee of drie maanden gehouden worden"; 

Art. 65, oud, te behouden; 
Art. 75 aldus te lezen: „van al zulke zonden, die van haar nature 

wegen openbaar, of door verachting der kerkelijke vermaningen, in 
't openbaar gekomen zijn, zal de verzoening (wanneer men genoeg-
zame teekenen van boetvaardigheid ziet) in 't openbaar geschieden 
in zulken vorm en maniere, als tot stichting van iedere Kerk dooi-
den Kerkeraad bekwaam zal geoordeeld worden. In bijzondere 
moeielijke gevallen wordt in Kerken, waar maar één Dienaar is, het 
oordeel van twee genabuurde Kerken ingewonnen''. 

2a. De Provinciale Synode van Groningen stelt nog voor: de Generale 
Synode stelle een formulier van onderteekening voor Ouderlingen en 
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Diakenen vast, indien artikel 54 van het concept revisie der kerkenorde 
aangenomen wordt. 

3. De Provinciale Synode van Friesland stelt voor: 
de Generale Synode neme de wijzigingen door de deputaten 

voorgesteld aan, met dien verstande, 
1°. dat de Artt. 4 (na schrapping van het „vasten" en van den 

laatsten volzin), 5, 19, 22, 27, 33, 42 en 75 in den bestaanden 
tekst gehandhaafd blijven ; 

2°. dat in Art. 10 de uitdrukking „waar hij zonder conditie aan-
genomen is" gehandhaafd blij ve; 

3°, dat in Art. 19 inplaats van het woord „Theologie" kome te staan 
„Gereformeerde Theologie"; 

4°. dat Art. 20, de clausule in Art. 53 „'t welk ook den anderen 
professoren, en insgelijks den rectoren en schoolmeesters wel 
betaamt", de Artt. 55 en 65, en het slot van Art. 69 „alle andere 
gezangen'' enz. vervallen; 

5°. dat in Art. 33 de woorden „ten ware" vervangen worden door 
de woorden „en zelfs deze niet"; 

6°. dat in Art. 67 tusschen „Pinksteren en Hemelvaartsdag" ingelascht 
worden de woorden „met den navolgenden dag". 

4. De Provinciale Synode van Drente stelt in zake het concept van 
gewijzigde kerkenordening het volgende voor: 

a. uit Artt 4 en 5 van het concept valle weg: „in Kerken van niet 
meer dan twee Dienaren"; 

b. in Art. 13 leze men „de Kerken" inplaats van: „de Kerk, die zij 
gediend hebben"; 

c. Art. 19 blijve onveranderd; 
d. uit Art. 22 van het concept valle weg: „bij welke regeling het 

naar de gelegenheid van iedere Kerk vrij zal zijn, van te voren 
de gemeenteleden in staat te stellen, op geschikte personen de 
aandacht te vestigen''; 

e. uit Art. 33 van het concept valle weg: „ten ware in zaken, die 
hunne personen of Kerken in het bijzonder aangaan" ; 

f in Art. 37 van het concept leze men achter „dewelke": „naar 
de behoeften der Kerk op geregelde tijden te zamenkomen zullen, 
alwaar" enz.; 

g. Art. 38 blijve onveranderd; alleen vervalle het woordje „zeer" 
vóór „klein" zoodat de zin komt te luiden: „waar het getal van 
de ouderlingen klein is" enz. ; 

h. Art. 39 blijve onveranderd; 
i. in Art.47 van het concept leze men achter „iedere classe":— „een ge-

lijk aantal Dienaren en Ouderlingen afgevaardigd zullen worden,"enz. 
ƒ. in Art 49 van het concept worde gelezen in plaats van: „twee of 

drie", „drie of vijf"; 
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k. Art. 53 blijve onveranderd; 
l. Art. 63 van het concept leze men: „het Avondmaal des Heeren 

zal minstens alle drie maanden gehouden worden"; 
m. in Art. 62 van het concept worde gelezen in plaats van: „in 

de Kerken zullen alleen", „in den Dienst des Woords zullen 
alleen" enz.; 

n. in Art. 75 van het concept vervalle de laatste zin „of zij in 
bepaalde gevallen'' enz.; 

o. in art. 82 van het concept worde gelezen in plaats van „getui-
genis huns wandels" „getuigenis aangaande hun geloof en wandel''. 

5. De Provinciale Synode van Overijsel oordeelt, met waardeering van 
al den arbeid door de deputaten verricht, dat de Generale Synode 
alleen dat behoort te overwegen, wat binnen den kring der gegeven 
opdracht ligt, en laat overigens de zaak aan de wijsheid der Synode over. 

6. De Provinciale Synode van Gelderland heeft, in zake de wijziging 
van de Kerkenorde besloten : 

a. al de voorgestelde veranderingen door de deputaten in deze 
zaak te aanvaarden; 

b. alleen in Art. 11 (gewijzigd) achter het woord Classe, vóór de 
laatste clausule, de woorden op te willen nemen „met deputaten 
van de Provinciale Synode" 

7. De Provinciale Synode van Utrecht stelt voor: in Art. 4 der 
voorgestelde revisie van eenige artikelen der Kerkenorde worde inge-
voegd na „voorafgaande gebeden": „en waar zulks behoefte blijkt 
behouden na voorafgaande vasten". 

Bij de voorgestelde revisie van Art. 67 der Kerkenorde worden 
de woorden „met den navolgenden dag". 

2. De Provinciale Synode van Zuid-Holland stelt aan de Generale 
Synode te Utrecht in zake het „rapport van de deputaten der Generale 
Synode van 1902 tot revisie van eenige artikelen der Kerkenorde" voor, 
de daarin voorgestelde wijzigingen in de Kerkenorde aan te brengen, 
behoudens de volgende wijzigingen: 
a. dat de woorden „zoowel in de steden als ten platten lande", in 

Art 4 en andere artikelen voorkomende, vervallen ; 
b. dat de woorden „en voorts in Kerken met niet meer dan twee 

Dienaren'' tot en met „geweest" weggelaten worden [Artt. 4 en 5] ; 
e. dat in Art. 4 en ook in Art. 5 en 22 de woorden .daarvoor plaat-

selijk in gebruik of" wegvallen; 
cl. dat aan het slot van den derden zin van Art. 4 de woorden 

„eenige derzelven" veranderd worden in : „ten minste drie derzelven"; 
e. dat in Art. 7 voor „eene zekere plaats" gelezen worde «eene bepaalde 

plaats"; 
/. dat in Art. 41 het bepaalde over de korte predicatie op de 

Classe vervalle; 
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g. dat het begin van Art. 51 aldus luide: „Voorde Gereformeerde 
Kerken in Nederlandsch-Indië, België en Duitschland . . . 

h. dat Art. 63 aldus gelezen worde: „het Avondmaal cles Heeren zal 
minstens alle drie maanden gehouden worden"; 

i. de Synode vraagt bij Art. 69, waarom hier de Bedezang vóór en 
en de Dankzang na het eten niet opgenomen zijn; 

j. dat in Art. 75 de laatste zin aldus geleze worde: „of zij in 
bepaalde gevallen openbaarlijk geschieden zal, wordt den Kerken, 
waar maar één Dienaar is, aanbevolen het advies van twee ge-
nabuurde Kerken in te winnen"; 

k. dat in Art. 79 na de woorden: „maar de Dienaars opgeschorst 
worden" volgen: „en deze schorsing niet worde opgeheven, voor 
en aleer zij beterschap beloven en bewijzen"; 

l. dat in Art. 82 achter het woord „onderteekend" in plaats van 
eene komma eene punt geplaatst worde en het volgende vervalle. 

De Generale Synode neme nog in de Kerkenorde op een artikel 
over de vergadering van den Kerkeraad met Diakenen 

9. De Provinciale Synode van Zeeland, 
gezien het oelangrijk rapport van de deputaten der Generale Synode 

van Arnhem tot revisie van eenige artikelen der Kerkenorde; 
gelet op hun opdracht, om van advies te dienen in zake de wijzi-

ging van de door Dr. F R A N S S E N genoemde artikelen en van andere, 
waartegen naar hun oordeel dergelijke bezwaren zijn in te brengen; 

overwegende, dat hiermede alleen bedoeld is, om aan het verouderde 
te ontkomen; 

oordeelt, dat de deputaten ten deele gegaan zijn buiten hun mandaat 
en geeft der Synode in overweging, om zich ditmaal te bepalen 

tot wyziging van het door veroudering gebiedend noodzakelijke. 
Zij stelt dies voor (ten grondslag leggende de Kerkenordening, 

zooals die afgedrukt staat achter de Acta der Generale Synode van 
Dordrecht van 1893, met weglating van het daar tusschen [ ] geplaatste); 

I. om onveranderd te laten de artikelen 1—3, 6, 8, 12—19, 
22—26, 28—36, 3 8 - 3 9 , 41—46, 48, 57—61, 66 (in zijn 
redactie van vóór 1893), 68, 71 — 86; 

II. om geheel weg te laten de artikelen 9, 20, 21, 51, 52, 54, 
55, 64, 65 en 70 (dit laatste is reeds gedelgd in 1892); 

III. om voorts te wijzigen door uitlating van sommige woorden: 
Art. 4. a. „zoowel in de steden als ten platte lande" 
b. „vasten en" 
c. „welverstaande, dat de oplegging der handen zal mogen gedaan 

worden in eene Classicale Vergadering aan den nieuwen dienaar, die 
gezonden wordt in de Kerken onder het Kruis" ; 

[N.B. De door de deputaten voorgeslagen splitsing der Kerken 
in die met twee en met meer Dienaren acht de Synode onjuist.] 
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Art. 5. „zoowel in de steden als ten platten lande"; 
Art. 7. „te prediken in de gemeente onder het Kruis of ander-

zins om"; 
Art. 10. „en diegenen, die te voren in dienst van ouderlingschap 

en diakenschap geweest zijn"; 
Art. 11. „dewelke ook bij gebrek van onderhoud zal oordeelen, 

of de voorschreven Dienaren te verzetten zijn of niet"; 
Art. 50. a „beide van de Duitsche en Waalsche sprake"; 
b. „en dit ook der naastgelegen Kerk, die van eene andere taal 

is, laten weten, dewelke vier personen daar henen zenden zal"; 
Art. 56. „Doch ter plaatse, waar niet zoo vele predicatiën gedaan 

worden, zal men eenen zekeren dag in de week verordenen, om den 
doop extra-ordinairlijk te bedienen, zoo nochtans, dat 't zelve zonder 
predicatie niet geschiede"; 

Art. 62. a. „op den predikstoel"; 
b. „voor de tafel"; 
Art. 63. „en zal stichtelijk zijn, waar het de gelegenheid dei-

Kerken lijden kan, dat op den Paaschdag, Pinksterdag en Kerstdag 
hetzelve geschiede. Doch ter plaatse waar nog geene kerkelijke orde 
is, zal men eerst ouderlingen en diakenen bij provisie aanstellen"; 

Art. 67. „en dewijl in de meeste steden en provinciën van Ne-
derland daarenboven nog gehouden worden de dag van de Besnijding 
en de Hemelvaart Christi zullen de Dienaars overal, waar dit nog 
in 't gebruik is"; 

[N.B. De poging van de deputaten der Synode tot wegdoezeling 
der tweede feestdagen ligt ver buiten de opdracht.] 

Art 69. „en waar er eenige alreeds ingevoerd zijn, zal men 
dezelve met de gevoeglijkste middelen afstellen". 

IV. om te wijzigen door toevoeging van enkele woorden, om de 
Kerkenorde te doen passen op de nieuwe feitelijk gevolgde orde 
van zaken : f 

Art. 27. a. staat: twee; lees: twee of meer; 
b. staat: het halve deel; lees: een evenredig deel; 
Art. 37. „en althans in de grootere gemeenten"; 
Art. 40. „waar zulks noodig is'". 
[N.B. De Provinciale Synode kan met deze door de deputaten voorgeslagen 

inlassching meegaan, hoewel hier eigenlijk geen gevallen van veroudering 
zijn, aangezien de artikelen 37 en 40 slechts uitgevoerd zijn in de grootere 
Kerken.] 

Art. 47. staat: vier of vijf; lees-, drie of meer: ingevoegd worde 
de door de deputaten voorgeslagen tusschenzin: „welk getal door eene 
Synode, die uit slechts uit drie Classen bestaat, ook op drie kan gesteld 
worden". 

V. om te wijzigen door verandering van enkele woorden: 
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Art. 53. staat: „de Belijdenis des geloofs der Nederlandsche 
Kerken," lees: „de drie formulieren van eenigheid der Gereformeerde 
Kerken in Nederland". 

VI. om voor de weggevallen artikelen ditmaal geene nieuwe te con-
cipieeren, en de bestaande nummering te houden, al gaat die b.v. van 
8 op 10, van 19 op 22, enz. 

10. De Provinciale Synode van Noord-Brabant en Limburg besluit, in zake 
het „rapport revisie van eenige artikelen der Kerkenorde", zich 
te refereeren aan het oordeel der Generale Synode, maar draagt 
tevens aan hare afgevaardigden op, te letten op de besluiten, die 
door de Classen in deze provinciën genomen zijn. 

11. De Provinciale Synode van Utrecht besluit, naar de Generale Synode 
door te zenden het navolgende voorstel van de Kerk van Zeist: 

Art. 14 der Kerkenorde worde aldus gewijzigd: 
Zoo eenige Dienaars, om de voorschreven of eenige andere oor-

zaken, hunnen dienst voor eenen tijd onderlaten moesten, of dien 
verwisselden met eenen anderen geestelijken arbeid, 't welk zonder 
goedkeuring des Kerkeraads en der Classe niet geschieden zal, zoo 
zullen ze nochtans ten allen tijde de beroeping der gemeenten onder-
worpen zijn en blijven. 

12. Losmaking van Dienaren des Woords. 
De Provinciale Synode van Overijsel vraagt de Generale Synode, nog-

maals ten zeerste de aandacht der Kerken te vestigen op hetgeen in Art. 
121 (in verband met Art. 118) door de Synode van Groningen is 
bepaald. 

De Provinciale Synode van Utrecht stelt voor: 
a. de Generale Synode spreke bij gelegenheid der revisie van eenige 

artikelen der Kerkenorde zich uit over de in gebruik gekomen 
losmaking van predikanten ; en zoo zij in sommige gevallen los-
making gewenscht en noodig acht, make zij te dezer zake eene 
definitieve regeling, waarbij zij hare aandacht ook wijde aan de 
vraag, of de weduwe van eenen predikant, die van zijne Kerk is 
losgemaakt, nog aanspraak op pensioen kan maken. 

I). de Generale Synode spreke uit, hoe bij aanneming der revisie 
van eenige artikelen der Kerkenorde moet verstaan worden de 
uitdrukking „hen niet uit den dienst te ontslaan" in Art. 11. 

De Provinciale Synode van Zeeland stelt voor: 
de Generale Synode bepale, dat de losmaking van predikanten 

alleen zou mogen geschieden 
1°. na translatio beproefd te hebben ; 
2°. met toekenning van wachtgeld aan den los te maken dienaar 

door de Kerk, welke hij diende; 
3°. met duidelijk aangeven bij losmaking van de kerkelijke positie 

van den losgemaakten dienaar; 
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4°. onder voorwaarde van kennisgeving aan de Kerken met opgave 
van redenen, 

13. Kerkelijke positie van „geestelijke verzorgers." 
De Provinciale Synode van Utrecht besluit, naar de Generale Synode 

door te zenden, uit overweging, dat het hier geldt eene zaak, van 
belang voor de Kerken in het generaal, het voorstel van de Kerk 
van Zeist: 

de Raad der Gereformeerde Kerk te Zeist, overwegende, dat op 
zijn terrein is opgetreden een emeritus-predikant eener andere Gere-
formeerde Kerk als „geestelijk verzorger,1' wiens kerkelijke positie 
niet is geregeld; en dat na verschillende pogingen hem is gebleken, 

a. dat deze regeling door den Kerkeraad niet is afgehandeld kunnen 
worden; 

b. dat het eene zaak geldt, die tot de Kerken der meerdere ver-
gadering in het gemeen behoort, stelt aan de Classe bij dezen 
voor, om langs den kerkelijken weg regeling van deze positie 
aan de Generale Synode te verzoeken. 

De Provinciale Synode van Zuid-Holland stelt voor, dat bij Art. 6 
geregeld worde de rechtspositie van predikanten, die als „geestelijk 
verzorger" optreden in christelijke gestichten. 

14. De Provinciale Synode van Zuid-Holland verzoekt aan de Generale 
Synode, om Art. 12 der kerkenorde breeder te omschrijven, of maatregelen 
te nemen, dat er geen lichtvaardig gebruik van dit artikel worde gemaakt. 

15. De Provinciale Synode van Utrecht stelt voor: de Generale Synode 
bepale, dat het peremptoir examen onder medewerking van minstens 
drie deputaten naar Art. 49 der Kerkenorde moet worden afgenomen. 

16. De Provinciale Synode van Utrecht stelt voor, dat de Generale 
Synode zich uitspreke over de vraag, of eene particuliere synode 
gehouden is, zoo menigmaal een onderzoek naar Art. 8 der Kerkenorde 
en Art. 179 der Acta van 1893 gevraagd wordt, dit in te stellen; ook 
in die gevallen, waarin de broeder, die begeert onderzocht te 
worden, door haar of door eene andere particuliere synode éénmaal 
of meerdere malen na onderzoek is afgewezen. 

E . 

1. Rapport van de deputaten voor de Zending onder Heidenen en 
Mohammedanen. 

2. Rapport van de deputaten om te examineeren naar Art. 4 der Zen-
dingsorde. 

3. Voorstellen van de Afzonderlijke Vergadering van Dienaren des 
Woords op het Zendingsterrein (Art 15 der Zendingsorde), om te komen 
tot eene geregelde visitatie van de verschillende Zendingsposten: 

a. de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland 
drage aan de Algeineene Vergadering van Zendingsarbeiders (of 
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aan de Afzonderlijke Vergadering van Dienaren des Woords) op, 
jaarlijks twee visitatoren (en twee secundi) te benoemen, die de 
verschillende Zendingsposten bezoeken; 

b. aan de Generale Deputaten voor de Zending worde opgedragen, 
een concept-reglement voor deze visitatie op te stellen in overleg 
met de Zendingsarbeiders op Java; 

c. de visitatoren brengen verslag uit van hunnen arbeid op de Alge-
meene Vergadering (of de Afzonderlijke Vergadering van Die-
naren des Woords). Deze Vergadering rapporteert jaarlijks aan 
de Generale Deputaten. De Generale Deputaten rapporteeren 
over de resultaten van het onderzoek op elke Generale Synode. 

Voorstellen van de Afzonderlijke Vergadering van Dienaren des 
Woords op het Zendingsterrein (Art. 15 der Zendingsorde), om te 
komen tot uitvoering van het bepaalde in Art. 16 der Zendingsorde: 

I. de bij den dienst der Zending te gebruiken Bijbelvertalingen: 
a. de gemeente worde geheel vrijgelaten in het gebruik der thans 

bestaande Bijbelvertalingen; 
b. in de officieele samenkomsten der gemeente, catechisaties enz. 

worde, zooveel mogelijk, gebruik gemaakt van de vertaling van 
Jansz's herziene uitgave; 

c. de missionaire arbeiders van de Gereformeerde Kerken op Midden-
Java maken aanteekeningen op deze Bijbelvertaling; 

d. zij treden in overleg met den eigenaar (eigenares) dezer vertaling 
en met de andere Zendingen onder de Javanen, om, zoo mogelijk, 
te komen tot eene revisie dier vertaling. 

II. Leerboeken voor catechetisch onderwijs : 
als leerboeken voor het catechetisch onderwijs worden gebruikt 

goede Javaansche vertalingen van het „Kort Begrip der Christelijke 
Religie" en van den „Heidelbergschen Catechismus". 

III. De forme van toelating tot het II. Avondmaal: 
de Afzonderlijke Vergadering van Dienaren des Woords stelle een 

kort formulier op met enkele vragen voor hen, die als kind gedoopt 
zijnde op lateren leeftijd toelating vragen tot het H. Avondmaal. 
Dit concept worde beproefd in den dienst der Zending en aan de 
eerstkomende Generale Synode ter goedkeuring voorgelegd. 

IV. Liturgische formulieren voor den dienst in de vergaderingen 
van inlanders: 

A. wat betreft het formulier voor den Kinderdoop en den Doop 
der volwassenen, het formulier des Avondmaals, het formulier van 
den ban en der wederopnemening in de gemeente: 

de Afzonderlijke Vergadering van Dienaren des Woords stelle deze 
formulieren op, zich daarbij zoo nauw mogelijk aansluitende aan de 
formulieren, die gebruikt worden in de Gereformeerde Kerken in Neder-
land. Deze concepten worden beproefd in den dienst der Zending en 
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aan de volgende Generale Synode ter goedkeuring voorgelegd. 
B. wat betreft het huwelijksformulier: 

a. de Afzonderlijke Vergadering van Dienaren des Woords stelle 
eene formule op, om een voorgenomen huwelijk af te kondigen ; 

b. de Afzonderlijke Vergadering van Dienaren des Woords stelle 
een huwelijksformulier op, zooveel mogelijk in aansluiting aan 
het formulier, dat gebruikt wordt in de G ereformeerde Kerken in 
Nederland; 

c. beide concepten worden in den dienst der Zending beproefd en 
aan de goedkeuring der volgende Generale Synode onderworpen. 

V. Wat bestemd is gezongen te worden: 
de Afzonderlijke Vergadering van Dienaren des Woords stelle 

pogingen in het werk, om eenen completen berijmden Javaanschen psalm-
bundel tc verkrijgen. 

5. De Algemeene Vergadering van Zendingsarbeiders (Art. 15 der 
Zendingsorde) verzoekt voor de volgende jaren (1905-1908) continueering 
der jaarlijksche toelage ad ƒ 200.— voor de Zendingsbibliotheek en ad 
ƒ 100'—• ter bestrijding van de kosten uit hare vergaderingen 
voortvloeiende. 

6. De Provinciale Synode van Zuid-Holland steunt het verzoek der 
Classen den Haag—Woerden—Leiden, om het Zendingsterrein met 
Soerakarta uit te breiden. 

6a. Van de Algemeene Vergadering van missionaire Arbeiders op Java 
een schrijven „ten gunste van den arbeid in Solo". 

7. De Provinciale Synode van Zeeland gelet op de ernstige pogingen 
van Zeeland, om tot eigen Zending te geraken, vraagt aan de Generale 
Synode ontheffing van de verplichting, om al het voor de Zending 
vergaderde te storten in de generale kas, onder voorwaarde, dat 
binnen drie jaar de bedoelde uitzending feit geworden zij. 

la. Van den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Heeg een verzoek, 
om het door zijne Kerk volgens Art. 25 der Zendingsorde verschuldigde 
in termijnen te mogen voldoen. 

7b. Van den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Utrecht een schrijven, 
waarin hij het volgende voorstel doorzendt naar de Generale Synode : 

de vergadering van afgevaardigden van „zendende Kerken", 
gehouden in Juli 1905 te Utrecht, verzoekt de Generale Synode, 
dat zij — ingeval de Kerk van Amsterdam, in overleg en saam-
werking met de overige „Zendende Kerken", eenen tweeden missionairen 
Dienaar mocht beroepen, die als „dienaar in reserve" hulp zal hebben 
te verleenen op een door krankheid, verlof of ontslag van den 
missionairen Dienaar des Woords vacant-wordend-deel van het 
Zendingsterrein en voor het overige op het terrein van Amsterdam 
zal werkzaam zijn, — hare deputaten voor de Zending onder Heidenen 
en Mohammedanen machtige, om eene, door haar zelve nader te 
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bepalen, jaarlijksche bijdrage van ten hoogste f 2000 — voor dit 
doel aan de Kerk van Amsterdan uit te keeren, — en dat zij de 
rechten en verplichtingen van genoemde Kerk ten opzichte van den 
arbeid van bedoelden missionairen Dienaar nauwkeurig omschrijve. 

7c. De Kerkeraad der Gereformeerde Kerk van Utrecht verzoekt de 
Generale Synode, de bevoegdheid van de deputaten der Synode voor de 
Zending onder Heidenen en Mohammedanen, bedoeld in Art. 4 sub 
a, 2e lid, der Zendingsorde, nader te omschrijven. 

ld. De Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Heeg verzoekt, dat de 
Generale Synode uitspreke, of leden van eene Gereformeerde Kerk 
in Indië, die zich metterwoon gevestigd hebben op het Zendings-
terrein van eene Gereformeerde Kerk in Nederland, al dan niet hunne 
attestatiën behooren in te dienen bij de Kerk, op wier terrein zij zijn 
gaan wonen. 

7e. Van den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk van Amsterdam: 
verslag van het Petronella Hospitaal. 

l f . Verzoek van de depntaten voor de Zending der Provinciën Groningen, 
Drente en Overijsel om ondersteuning uit de generale Zendingskas, 
met het oog op de Soemba-ramp. 

8. Rapport van de deputaten voor de Zending onder de Joden. 
9. Concept-regeling voor den Zendingsarbeid onder de Joden. 

10. Voorstel van de deputaten voor de Zending onder de Joden: de 
Synode besluite, dat voortaan ook de Zending onder de Joden in het 
Zendingsblad zal worden besproken. 

11. De Provinciale Synode van Groningen vereenigt zich met het 
voorstel der deputaten voor de Zending onder de Joden. 

12. De Provinciale Synode van Friesland adviseert, dat de Generale 
Synode het voorstel van de deputaten voor de Zending onder de 
Joden wat punt b betreft niet aanneme. 

13. De Provinciale Synode van Drente adviseert tot aanneming van 
het voorgestelde in de concept-regeling omtrent de Zending onder 
de Joden, maar wenscht, dat punt b van het voorstel der deputaten 
aldus worde gelezen: aan te benoemen deputaten op te dragen, om 
de oprichting te bevorderen van plaatselijke commissies, uitgaande 
van den Raad der Gereformeerde Kerk aldaar, tot bearbeiding van 
Joden binnen haar ressort, en deze te steunen. 

14. De Provinciale Synode van Overijsel stelt voor, wat betreft de 
de concept-regeling omtrent de Zending onder de Joden, om voor 
punt b. te lezen: 

aan de deputaten op te dragen, de plaatselijke Kerken op te wekken, 
de zaak der Joden-Zending ter hand te nemen en hen desbetreffende 
van de noodige inlichting te dienen. 

15. De Provinciale Synode van Gelderland keurt de concept-regeling 
der deputaten voor de Zending onder de Joden goed en adviseert de 
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Generale Synode, haar te willen bekrachtigen, niet dien verstande, 
dat die onder de Joden zullen arbeiden, door den Kerkeraad zullen 
benoemd worden. 

16. De Provinciale Synode van Utrecht stelt voor : de Generale Synode 
huidige, wat de Zending onder de Joden betreft, het beginsel, dat 
deze arbeid uitga van de plaatselijke Kerken, daarin, voorzooveel 
noodig, gesteund door andere Kerken. Deze arbeid geschiede door 
daartoe bijzonder beroepen predikanten, en waar dit vooralsnog niet 
mogelijk blijkt, door gecommitteerden des Kerkeraads. 

17. De Provinciale Synode van Zuid-Holland stelt voor: de Generale 
Synode huidige, wat de zending onder de Joden betreft, het beginsel, 
dat deze uitga van de plaatselijke Kerken. 

18. De Provinciale Synode van Noord-Brabant en Limburg oordeelt, dat 
de door de deputaten voorgestelde regeling voor de Zending onder 
de Joden aanbeveling verdient, doch adviseert, dat de arbeid van den 
colporteur ook aan de plaatselijke vereenigingen ten goede kome. 

F. 
1. De Provinciale Synode van Overijsel acht het wenschelijk, dat de 

Generale Synode nogmaals als te Middelburg (Acta Art. 54) bij 
de Kerkeraden er op aandringe, om bij vertrek van leden (hetzij zij door 
doop alleen of ook door belijdenis lid zijn) bericht van verhuizing te 
zenden aan den Kerkeraad, onder wiens ressort zij gaan wonen, met 
opwekking aan laatstgenoemden Kerkeraad, die leden te bezoeken. 

2. De Provinciale Synode van Friesland, gehoord het bezwaar van de 
Classe Dokkum tegen de handelingen van de Classe Harderwijk, besluit 
in zooverre niet Dokkum's bezwaar meê te gaan, dat de Provinciale 
Synode hare droefheid uitspreekt over de besluiten van de Classe 
Harderwijk in de zaak van Ds. P L E T . 

Voorstel der Classe Dokkum, op haar verzoek doorgezonden ter 
Generale Synode : 

De Classe, gehoord de mededeelingen van de Classe Harderwijk ; 
van oordeel, dat de duur der daarin bedoelde schorsing te kort was ; 
bezwaard onder het feit, dat de Gereformeerde Kerken in Nederland 
in den laatsten tijd meermalen beroerd werden door grove zonden 
van ambtsdragers; wenscht, dat de wederberoepbaarstelling van den 
in bovenbedoelde mededeeling genoemden broeder niet eerder van 
kracht zal zijn, dan nadat ook de Generale Synode, in dit jaar te 
houden, gehoord zal zijn ; en \ erzoekt de Classe Harderwijk op haar 
besluit terug te komen en de wederom beroepbaarstelling te onder-
werpen aan het oordeel der Generale Synode. 

3. De Provinciale Synode van Utrecht verzoekt de Generale Synode 
nader te willen verklaren, of in Art. 93 der Acta der Synode van 



2 4 

1896 onder de uitdrukking „bij volharding in hunne ongehoorzaam-
heid de wettelijke kerkelijke censure toepasse", te verstaan zij, dat 
men in de toepassing ten slotte doorga tot afsnijding met het formulier 
van den ban; en wat in Art. 93 der Acta van de Synode te Mid-
delburg moet verstaan worden onder „bij volharding in ongehoor-
zaamheid". 

4. De Provinciale Synode van Zuid-Holland willigt in het verzoek 
van de Classe Rotterdam, om namens de Classe aan de Generale 
Synode het verzoek te richten, tot nadere omschrijving van de woorden 
„uitdrukkelijke verklaring" in Art. 93 der Acta van 1896. 

Nog wordt doorgezonden dit voorstel van de Classe Gorinchem, 
„om te wijzigen het aan Art. 77 der Kerkenorde toegevoegde besluit 

van de Synode van 1896 (Acta '96, Art. 93) aangaande leden, die 
zich niet met uitdrukkelijke verklaring afscheiden noch dit zelfs 
willen, maar die toch ondanks alle vermaning zich aan alle samen-
komsten der gemeente onttrekken en elders gaan kerken; en wel in 
dier voege, dat men bedoelde lidmaten herhaaldelijk en met lank-
moedigheid vermane, en dat men eindelijk hun, bij volharding in hunne 
ongehoorzaamheid, eenen zekeren tijd stelle, niet minder dan drie 
maanden, na welken zij (tenzij zij alsnog aan de vermaning gehoor 
geven) als zulken, die met de daad zich hebben afgescheiden, gerekend 
zullen worden niet meer tot de gemeente te behooren, met dien 
verstande, dat een Kerkeraad niet tot dien uitersten maatregel overga, 
dan na advies van de Classe ingewonnen te hebben. 

5. Rapport van de deputaten voor de zaak te Haarlem. 
6. Rapport van de deputaten voor de zaak te Beekbergen. 
7. Rapport van de deputaten voor de zaak te Enschede. 
8. Rapport van de deputaten voor de zaak te Sliedrecht. 
9. Rapport van de deputaten voor de zaak te Kornhorn. 

10. Verzoek van Ds. J . T E V E S T Z N . te Warnsveld, om revisie van eene 
uitspraak der Generale Synode van Arnhem in zijne zaak. 

1 1 . Schrijven van den heer J . J . VAN A L P E E N , waarin hij protesteert 
tegen de wijze, waarop de Kerken hem hebben ontslagen uit haren 
dienst, en verzoekt, dat de Synode kennis neme van de nieuwe 
bewijzen door hem bijgebracht, om het onrechtmatige van dat ontslag 
aan te toonen. 

12. De Provinciale Synode van Overijsel spreekt de wenschelijkheid 
uit, dat de zaak-vAN A L P H E N nogmaals door de Generale Synode onder-
zocht worde. 

13. De Provinciale Synode van Zuid-Holland verzoekt de Generale Synode 
den heer VAN A L P H E N te hooren. 

14. Protest van den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Leiden (A) 
tegen het besluit der Provinciale Synode van Zuid-Holland in zake 
JACOBA. D E G R O O T , g e b . K O K . 
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15. Bezwaarschrift van den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te 
Bolsward (B) tegen eene uitspraak der Provinciale Synode van 
Friesland in zake eeu bezwaar tegen de wijze, waarop in haar Classe 
de approbatie van beroepingen geregeld is. 

1 6 . Bezwaarschrift van Prof. L . L I N D E B O O M „tegen de ongegrond-verkla-
ring door de Provinciale Synode van Friesland van zijn protest tegen 
de leer van Dr A . K U Y P E K JR. . Bedienaar des Woords te Makkum en 
Redacteur van de Friesche Kerkbode, dat Paulus wedergeboren en 
godslasteraar was. 

1 7 . Bezwaarschrift van Prof. L . L I N D E B O O M „tegen valsche beschuldiging 
en verdachtmaking van den Wachterbond en bijzonder van hem zeiven, 
door „De Heraut" en andere bladen; 

en „tegen het onverhoord en ongegrond oordeelen en veroordeelen 
door de Kerkeraden te Utrecht en te Zeist, en de Classe Utrecht 
en andere kerkelijke vergaderingen". 

18. Bezwaarschrift van Ds. A. VAN B U E R E N . 

19. Bezwaarschrift van Ds. H. B U I T E N H U I S tegen een besluit der Classe 
Utrecht en tegen eene uitspraak der Provinciale Synode in zake de 
„losmaking" van Ds. A. VAN B U E R E N van de Kerk te de Bilt. 

20 en 20A. Bezwaarschriften van H. DE WIT te Vries tegen de behandeling 
van zijne zaak door den Kerkeraad, door de Classe Assen en de Pro-
vinciale Synode van Drente. 

21. Bezwaarschrift van B. A. BOL te Genderen tegen eene uitspraak 
der Provinciale Synode van Noord Brabant en Limburg in zake 
zijne bezwaren tegen handelingen van de Kerkeraad. 

2 2 . Protest van J . C . E I J K M A N te Kampen tegen een besluit van de 
Provinciale Synodë van Overijsel. 

2 3 . Bezwaarschrift van H . K O E L E M ^ N S te Terneuzen tegen de uitspraak 
der Provinciale Synode van Zeeland; en bericht, dat daar de motieven 
zijn vervallen, hij zijn bezwaarschrift terugneemt. 

24. Bezwaarschrift van H H U I S M A N te Sneek tegen de behandeling van 
zijne zaak door den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Sneek (B). 

25. Bezwaarschrift van Ds. C. M. W. P L E T te Zwolle tegen het besluit 
der Provinciale Synode van Gelderland in zake zijn protest tegen de 
handelingen der Classe Harderwijk in zijne zaak. 

26. Bericht der Provinciale Synode van Gelderland van hare meening, 
dat er wel geen rechtsgrond is, om bij de Generale Synode een 
verzoek om wachtgeld voor Ds. C. M. W. P. te steunen, maar wel 
dat zij overtuigd is, hem met het oog op de nooden van zijn huis-
gezin in de barmhartigheid der Kerken te moeten aanbevelen." 

2 7 en 27a. Bezwaarschriften van A . V A N D E R N A G E L J R tegen de uitspraak der 
Provinciale Synode van Zuid-Holland, in zake zijn bezwaar tegen eene 
beslissing der Classe Rotterdam omtrent de behandeling zijner zaak 
door den Kerkeraad van Kralingen. 
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2 8 . Protest van R . L . M E I J E R en F . H . B O E L S tegen een besluit der 
Provinciale Synode van Groningen, en tegen de uitspraak der Classe 
Stadskanaal inzake liet gedrag van den ouderling A. N I E B O E R . 

28a. Bezwaarschrift van BI leden der Gereformeerde Kerk te Nieuwe-
Pekela tegen datzelfde besluit. 

2 8 6 . Protest van W . L . M E I J E R , J . L U T ' H , en D . VAN W I J K , leden, en van 
E. H U I Z I N G , diaken der Gereformeerds Kerk te Nieuwe-Pekela tegen 
het besluit der Provinciale Synode van Groningen ter zelfder zake. 

2 8 C . Protest van W . L . M E I J E R , J . L U T H en D. VAN W I J K , leden, en van 
E. H U I Z I N G , diaken der Gereformeerde Kerk te Nieuwe-Pekela tegen 
het besluit der Provinciale Synode van Groningen inzake de verkiezing 
van Diakenen te Nieuwe-Pekela. 

28d. Brieven over dezelfde zaak. 
28e. Protest van 69 leden der Gereformeerde Kerk van Nieuwe-Pekela 

over de verkiezing van ouderlingen en diakenen. 
2 9 . Bezwaarschrift van Ds. D E J O N G te Schoonhoven tegen de hande-

lingen van Classe en Provinciale Synode in zake zijne aanvrage om 
emeritaat. 

30. Bezwaarschrift van den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk van 
Aarlanderveen tegen eene uitspraak der Provinciale Synode van Zuid-
Holland van 1904. 

31. Bezwaarschrift van den Kerkeraad van de Gereformeerde Kerk 
van Harlingen tegen de prediking van Ds. H. J . A L L A A R T . 

32. Verzoek van de Classe Warfum om revisie van het vonnis over 
Ds. D O N K E R S uitgesproken in 1864. 

G. 
1. De Provinciale Synode van Gelderland vraagt, eene juiste ver-

klaring in zake het Diaconaat, zooals het voorkomt in Art. 30 
Nederlandsche Geloofsbelijdenis en in Art. 38 van de Kerkenorde. 

H. 
1. Rapport van de deputaten voor de Generale Kas tot hulpbetoon aan 

de Kerken, die hare verplichtingen niet kunnen nakomen jegens hare 
emeriti-predikanten of jegens weduwen en weezen harer predikanten. 

2. Rapport van de deputaten voor advies in zake eene nieuwe regeling 
van de verzorging van emeriti-predikanten, predikants-weduwen en 
-weezen, naar Art. 13 der Kerkenorde. 

3. De Provinciale Synode van Groningen, handhavende het beginsel in 
Art. 13 der Kerkenorde verklaart het concept desbetreffende onaanneme-
lijk en stelt aan de Generale Synode voor, in deze zaak, wat de quota 
betreft, te blijven bij wat de Synode van Middelburg vaststelde met 
dien verstande, dat de regeling aan de provincies worde overgelaten. 

4. De Provinciale Synode van Friesland waardeerende den arbeid,van de 
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deputaten der Arnhemsche Synode inzake de uitvoering van art. 13 der 
Kerkenorde, zonder nochthans liet in het rapport uitgesprokene in alles 
als conform den eiseh van dit artikel te kunnen aanvaarden, aanvaardt 
uit dit rapport de volgende beginselen : 

a. dat de verzorging van emeriti-predikanten (als zoodanig onder-
scheiden van de predikanten, die volgens de artikelen 11, 12 en 
14 uit den dienst eener Kerk of wel uit den kerkedienst in 't 
algemeen ontslagen zijn) en de verzorging van weduwen en 
weezen van predikanten, die als emeriti of als nog dienstdiende 
overleden zyn, — evenals de verzorging van dienstdoende predi-
kanten met hunne gezinnen en om gelijksoortige redenen, — 
geen werk van barmhartigheid is maar een recht van de betrokken 
personen en een plicht van de betrokken kerken; 

b. dat dit recht op pensioen evenals het recht op tractement niet is 
een recht op verzorging met eenzelfde finantiëel bedrag; maar 
dat het uitgekeerde pensioen, om aan den eisch van Art. 13 der 
Kerkenorde te beantwoorden, toch in elk geval geheel in de nood-
druft der betrokken personen moet voorzien; 

c. dat de verplichting tot uitkeering van pensioen, evenals de ver-
plichting tot uitkeering van tractement, rust op de plaatselijke 
Kerk, aan welke de predikant, die voor zich of voor zijn gezin 
daarop aanspraak heeft, verbonden is, of (indien hij nog dienst-
doende kwam te overlijden) laatstelijk verbonden was; en 

d. dat de Kerken gezamenlijk inzake deze verzorging naar Art. 13 
toch eene bijzondere zedelijke verplichting hebben, niet alleen ter 
wille van het kerkverband, maar ook uit hoofde van het meer 
algemeen karakter van des dienaars ambt, en eveneens wegens 
onderscheidene verplichtingen van en bepalingen omtrent de 
Dienaren des Woords, uitgedrukt in de artikelen 10, 12, 14, 41 
en 44 der Kerkenorde. 

Wat betreft het eigenlijk voorstel der deputaten adviseert de 
Provinciale Synode tot aanneming daarvan met dien verstande, 

a. dat bij de berekening van het pensioen (zie 1 b) niet alleen het 
eigenlijk gezegde tractement maar óók het 'genot van pastorie, 
vergoeding van huishuur, enz in aanmerking komt, zoo dat 
daarvoor bijv. 20 pCt. op het tractement wordt gelegd; 

b. dat bü korten diensttijd en gebleken behoefte (zie het slot van 
1 b. c en d) niet maar „de Kerkeraad zal beslissen in hoeverre 
de gestipuleerde uitkeering te verhoogen zij", — maar in elk 
geval bepaalde minima aan de betrokkenen behooren gewaarborgd 
te zijn en deze minima althans niet lager worden gesteld, dan 
reeds door de Generale Synode van Middelburg werd bepaald; 

c. dat het volle emeritaats-tractement tijdens de vacature door de 
Kerk zelve worde uitbetaald; 
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d. dat de Generale Synode voor den goeden gang van zaken voor 
liet beheer der generale kas benoerae tien deputaten, aan te 
wijzen door elke provincie één, die in last hebben, telken jare 
den rooster vast te stellen, naar welke iedere provincie zal worden 
aangeslagen in de onkosten voor de generale kas, en die er 
tevens naar staan, dat de 'onregelmatigheden in de wijze van 
heffing in de provinciën worden weggenomen. 

5. De Provinciale Synode van Drente adviseert, om het rapport in 
zake de uitvoering van Art. 13 onder dankzegging aan de depu-
taten ter zijde te leggen; — en besluit, aan de Generale Synode 
voor te stellen, te besluiten tot eene algenieene kas, welke hare 
middelen verkrijgt uit eenen omslag over de provinciën enz., en waaruit 
alle emeriti-predikanten, predikants-weduwen en -weezen gelijkelijk 
worden verzorgd. 

6. De Provinciale Synode van Overijsel, met hoeveel lof ook voor 
het rapport op zich zelf in zake Art 13 der Kerkenorde; 

niettemin zeer teleurgesteld in hare verwachting, wat aangaat het 
gegeven advies, aangezien het ons zoo goed als geen stap verder brengt; 

dringt er bij de Generale Synode op aan, dat deze het daarheen 
zoeke te leiden, dat de gezamelijke Kerken door gemeen accoord 
vastheid brengen in de verzorging van emeriti-predikanten, predikants-
weduwen en -weezen, en wel door de instelling van één fonds, 
waartoe de middelen gevonden worden 

a. door storting, des veroorloofd, van kapitalen, welke voor het-
zelfde doel aireede mochten bestaan, of anders van de interesten 
derzelven; 

b. door een jaarlijksche percentage van de tractementen der pre-
dikanten, door of voor hen te betalen ; en 

c. door schenkingen en erfstellingen. 
In de nu reeds noodige gelden zal worden voorzien door stortingen 

der Kerken naar behoorlijken maatstaf, overeenkomstig de behoeften, 
volgens de begrooting, met vermindering van de rente van het fonds. 

Voorts, dat aan eenen emeritus-predikant worde verzekerd een jaar-
lijksch tractement van ƒ 800. —, aan zijne weduwe twee derden 
daarvan en aan elk kind, in gewone gevallen tot 18 jaar, f 50.—. 

In verband hiermede worde Art. 13 desnoodig gewijzigd. 
7. De Provinciale Synode van Gelderland bericht, wat Art 13 der 

Kerkenorde betreft, dat zij zich incompetent verklaart, om met een 
goed geformuleerd voorstel tot de Generale Synode te komen. 

8. De Provinciale Synode van Utrecht stelt voor: de Generale Synode 
wijzige met terzijdestelling van het advies der deputaten in zake Art. 
13 der Kerkenorde dit artikel in dier voege, dat na de woorden: „zoo 
zullen zij nochtans de eere en den naam eens Dienaars behouden" 
worde gelezen: „en zullen van de Kerken billijk in hunnen nooddruft 
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(gelijk ook de weduwen en weezen der Dienaren in het gemeen) ver-
zorgd worden op de wijze door haar in Generale Synode vergaderd 
te bepalen". 

9. De Provinciale Synode van Noord-Holland, in het algemeen hare 
instemming uitsprekende met het rapport van de deputaten der 
Generale Synode voor Art. 13 der Kerkenorde noodigt de Generale Synode 
uit, eene regeling te treffen in de richting van genoemd rapport, 
waarbij zij echter de laatste clausule Alb gaarne aldus zag gelezen: 

„dit alles met dien verstande, dat bij korten diensttijd en bij 
gebleken behoefte toch behoorlijk in hunnen nooddruft zal worden voor-
zien, waarbij de Kerkeraad zal beoordeelen in hoever de gestipuleerde 
uitkeering te verhoogen zij, terwijl de betrokken persoon, zoo hij 
zich door die beslissing bezwaard acht, zich kan wenden tot de meerdere 
vergadering, die alsdan eene bindende uitspraak zal doen". 

Aldus zal ook gelezen de laatste clausule A I c en A i d . 
10. De Provinciale Synode van Zuid-Holland stelt voor, dat de Generale 

Synode de voorstellen der deputaten aanneme behoudens deze wijziging, 
„dat bij korten diensttijd en gebleken behoefte (zie het slot van 

l b , c en d) niet „maar de kerkeraad zal beslissen, in hoeverre de 
gestipuleerde uitkeering te verhoogen zij", maar in elk geval bepaalde 
minima aan de betrokkenen behooren gewaarborgd te zijn, en deze 
minima althans niet lager worden gesteld dan reeds door de Generale 
Synode van Middelburg werd bepaald". 

11. De Provinciale Synode van Zeeland stelt aan de Gen. Syn. voor, 
te besluiten tot de oprichting van eene onderlinge kas, opdat de Kerken 
aan hare verplichting ter verzorging van hare emeriti, enz. kunnen 
voldoen, op de wijze als dit voorgesteld is in het rapport aan de 
Synode van Zeeland in 1902. (Acta der Generale Synode van 
Arnhem, pag. 103 v. v.) 

N.B. De Provinciale Synode oordeelde het wenschelijk, mededeeling 
te doen van twee andere voorstellen aangaande deze zaak: 

a. de Provinciale Synode van Zeeland, hoezeer voelend voordewensche-
lijkheid eener algemeene kas, overtuigd, — gehoord de mededeeling 
van de Deputaten der Generale Synode — dat deze door te groote be-
zwaren wordt gedrukt, besluit met het rapport van deputaten meê te 
gaan, indien dit verbeterd kan worden ten opzichte van jonge 
emeriti en hunne weduwen; en geeft der Generale Synode in overwe-
ging, of ook besloten kan worden, om aan de Kerk, wier dienaar eme-
ritaat ontvangt, het recht te geven, om van de Kerken, die 
vroeger den dienst van bedoelden predikant hebben genoten, voor 
elk dienstjaar J/40 van het minimum-pensioen in rekening te 
brengen; welke regel dan ook worde toegepast bij de verzorging 
der predikants-weduwen. 

b. De Provinciale Synode wenscht, dat de voorstellen van de deputaten 

* 
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der Generale Synode ter zijde gelegd zullen worden, en dat de Gene-
rale Synode aan de deputaten opdrage, de Kerken ie vragen, of' zij 
bereid zijn, eene onderlinge kas voor deze behoefte te creëeren 
en alzoo elkander te helpen ; en zoo de Generale Synode ook hier 
niet op in gaat, dan vooralsnog te blijven bij de huidige regeling. 

12. De Provinciale Synode van Noord-Brabant en Limburg verklaart 
hare instemming met een voorstel der Classe Almkerk en adviseert 
mitsdien tot verwerping van het thans voorgestelde in het rapport 
van de deputaten der Synode en tot nieuwe regeling in den geest 
eener generale kas. 

13. a. De Provinciale Synode van Friesland heeft bezwaar tegen de 
uitkeering van het geheele bedrag der verzorging uit de generale 
kas aan eene weduwe en 9 kinderen in strijd met Art. 90 Acta 
Synode Arnhem. 

b. en tegen het besluit der Synode van Arnhem, Art. 151 der Acta, 
om de benoodigde gelden voor de verzorging van emeri-predikanten 
enz. aan te vragen aan alle provinciën volgens den vastge-
stelden rooster voor de generale onkosten. De Provinciale Synode 
wenscht telken jaie herziening van de procenten-cijfers. 

14. Schrijven van Ds. E. Th. Ploos van A instel te Amsterdam. 
15. Schrijven van Ds. E. J. de Groot te Apeldoorn. 

I. 
1. Rapport van de depulaten voor het ontwerpen van eene betere 

regeling van de samenvoeging der Classen in Particuliere Synoden. 

J. 
1. De Provinciale Synode van Gelderland verzoekt, dat de Generale 

Synode bekrachtige de door de Provinciale Synode goedgekeurde 
grensregeling, zooals die door de Classe Harderwijk en de Kerk van 
Nijkerk is voorgesteld. 

2. De Provinciale Synode van Utrecht verzoekt, dat de Generale Synode 
goedkeure de door de Kerken van Bunschoten en Nijkerk gewenschte 
grenswijziging, waarbij de buurtschappen „ Bontepoort'1 en Nekkerveld", 
nu tot Nijkerk behoorende, tot de Kerk van Bunschoten zullen ge-
rekend worden. 

K 

1. Rapport van de deputaten voor eene nieuwe regeling van den omslag 
der synodale kosten. 

2. De Provinciale Synode van Zeeland stelt voor : de Generale Synode 
neme alle mogelijke maatregelen, ten einde de klimmende onkosten 
te matigen. 

3. De Classe Warfum stelt voor: de Generale Synode voere in het 
vervolg in de Kerken geene collecte in, dan op aanvrage van depu-
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taten voor eenige algemeen kerkelijke zaak benoemd, of van het 
bestuur eener vereeniging. 

4. De Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Brielle verzoekt, dat de 
Generale Synode besluite tot het doen uitvoeren van de noodige 
reparatiën aan het kerkgebouw dezer gemeente, dat het eigendom is 
van de Gereformeerde Kerken in Nederland. 

L . 

1. Rapport van de deputaten voor de algemeene kas voor hulpbehoevende 
Kerken. 

2. Rapport van de deputaten voor hulp aan catechiseermeesters en 
oefenaars, door de actie van 1886 in moeielijkheid geraakt. 

3. De Provinciale Synode van Zeeland, overwegende, dat de manier 
om de voor Kootwijk en de toelage voor het pensioen der oud-
evangelisten van de „Vereeniging van vrienden der Waarheid" 
wettig of zedelijk verplichte quota te vinden uit belasting op de 
collecten, die de Kerken houden, om arme zustergemeenten te helpen 
aan een toegezegde bijdrage voor het predikantstractement, ongelijk-
soortige dingen vereenigt, den omhaal vergt van een generale kas met 
tien deputaten, ongelijkmatig drukt en onregelmatig werkt, 

stelt voor, dat de Generale Synode besluite, de benoodigde sommen 
van hoogstens ƒ900.— -j- ƒ 300.—, saam ƒ 1400.— jaarlijks om te 
slaan over de Kerken naar rato van den maatstaf van de synodale 
onkosten, en ter richtige administratie te benoemen drie deputaten 
met opdracht, om door middel van de provinciale quaestoren de 
jaarlijks benoodigde quota vast te stellen en te innen. 

4. De Classe Dokkum verzoekt, dat de Generale Synode eene regeling 
make voor het emeritaat van oefenaren, gelijk die naar Art. 13 
der Kerkenorde bestaat voor predikanten. 

5. De Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Kootwijk c.a. verzoekt, 
dat de Generale Synode besluite, om het bepaalde in Art. 54 der 
Acta van de Voorloopige Synode van Amsterdam van 1892, „dat de 
vereenigde Kerken onze verbindtenis jegens Kootwijk, zoolang daar de 
tegenwoordige Bedienaar des Woords blijft," overnemen", (cf. Art. 18 der 
Acta van de Generale Synode van Dordt van 1893), aldus te wijzigen: 
„dat de vereenigde Kerken onze verbindtenis jegens Kootwijk's Kerk 

overnemen". 

M. 

1. Rapport van de deputaten voor de correspondentie met de Hooge 
Overheid. 
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N . 

1. Rapport van de deputaten voor de correspondentie met de buiten-
landsche Kerken. 

2. Rapport van de Classe 's Gravenhage omtrent hare buitenkerken, 
Batavia en Soerabaja. 

O. 

1. Rapport der synodale Kerk (Acta Synode van Arnhem Artt. 43 en 206). 

P-
1. Rapport over „Het Kerkblad". 
2. De Provinciale Synode van Utrecht stelt voor : de Generale Synode 

schaffe „Het Kerkblad" af, daar dit gansch overbodig is en onnoodige 
uitgaven van de Kerken vraagt. 

3. De Provinciale Synode van Zuid-Holland steltvoor, „Het Kerkblad" 
af te schaffen. 

4. De Provinciale Synode van Zeeland stelt voor: de Generale Synode 
besluite, om in plaats van „Het Kerkblad" slechts dan eene officiëele 
kennisgeving te doen verschijnen, wanneer deputaten der Generale 
Synode iets aan de Kerken hebben mede te deelen. 

5. De Provinciale Synode van Noord-Brabant en Limburg stelt voor: 
de Generale Synode besluite tot opheffing van „Het Kerkblad". 

6. De Provinciale Synode van Groningen stelt voor: de Generale 
Synode besluite, de uitgave van „Het Kerkblad" te staken. 

Q 

1. Rapport van de archief bewarende Kerk, Amsterdam. 

R . 

1. Rapport van het moderainen der Generale Synode van Arnhem. 
2. Rapport van de Classe 's Gravenhage over den jBededag". 
3. Rapport van de synodale Kerk. 
4. Schrijven van het hoofdbestuur der „ Vereeniging tot bestrijding 

van het Nieuw- Malthusianisme". 

A K T . 8 . 

Commission van Na eenige oogenblikken van panze wordt op voordracht van het mode-
iT10f' ramen door de Synode vastgesteld, dat de te behandelen zaken zullen 

worden ingedeeld in vijf' groepen, en gesteld in handen van vijf commis-
siën, die elk over de haar op te dragen punten van het agendum de 
Synode van advies zullen dienen. 



« . 
De eerste groep omvat wat voorkomt op het agendum onder Al en 2, 

B 18, D 1—15, F 1—4 en 15, G, I en L 4 en wordt gesteld in handen 
van de Dienaren des Woords J . D. VAN DER M U N N I K , W. B . R E N K E M A en F . J . 

TEN H O O E , en de Ouderlingen J . B R U I N S M A , A . C . VAN D R I M M E L E N , D. J . 

VAN D E E V E G T E , en J . Z E E L T E , met de adviseerende leden Prof. Dr. F . L . 

R U T G E R S en Prof. Dr. H . B A V I N C K . 

De tweede groep, omvattende wat op het agendum voorkomt onder 
B 1—17, C 11, 12, 13, F 16, 17, J 1, 2, M, P, Q, en R., wordt gegeven 
aan de Dienaren des Woord A . L I T T O O Y , G . E L Z E N G A , H . H O E K S T R A , en P. J . 

W . K L A A R H A M E R , en de Ouderlingen D. R I J P S T R A , J . S I N G E L S , en C V E R H A G E , 

met de adviseurs Prof. M. N O O R D Z I J en Prof. Dr. H . H . K U Y P E E . 

De derde groep, wat op het agendum vermeld is onder C 1 —10, E 
1 —18, F 11 —13, N 1 en 2 en O, zal behandeld worden door de Die-
naren des Woords Dr L . H . W A G E N A A R , J . B A K K E R eu W. B R E U K E L A A R , 

en de Ouderlingen H . H I E N & C H . M . DE J O N G E , H . K I N K H O R S T en W . F . 

N A U T A , met het adviseerend lid Prof.Dr. A . G . H O N I G . 

De vierde groep bevat F 5—10, 11, 18—34 van het agendum en 
wordt voor de behandeling gereed gemaakt door de Dienaren des Woords 
T. N O O R D E W I E R , Dr. J . C . DE M O O K en R . J . W. R U D O L P H , met de Ouderlingen 
M . VAN M U I S W I N K E L , J . O L T H O F F , H . O R M E L e n G . VAN Z W A L U W E N B U R G , b e -

nevens de adviseerende leden Prof. P. B I E S T E R V E L D . en Prof. Dr. H . B O U W M A N . 

De vijfde groep, wat op het agendum gevonden wordt onder A. 3 en 4, H. 
1—15, K, L 1, 2, 3 en 5, zal worden bewerkt door de Dienaren des Woords 
J . W . A . N O T T E N , G . G E E E D S en J . A . G O E D B L O E D , de Ouderlingen H . 

B R I N K , A . O O S T , H . P O P P E N en M . U B B E N S , en de adviseurs Prof. L . L I N D E -

BOOM en Prof. Dr. W. G E E S I N K , 

Aan elk dezer commissiën wordt het recht toegekend, om personen te 
raadplegen, of te hooren, wier advies of getuigenis zij tot richtige behan-
deling der zaken noodig acht. 

A R T . 9 . 

Voor het opstellen van het korte persverslag der Synodale werkzaam-
heden worden uitgenoodigd de Dienaren des Woord K. F E R N H O U T en L . 

A D B I A A N S E ; en voor het verslag in het Kerkblad Ds. A. M. D O N N E R . 

Tot regeling van de financieele zaken der Synode worden aangewezen 
de Assessor Ds. J . H E S S E L S en Ouderling A. F U K K I N K . 

P e r s v e r s l a g . F i -
n a n c i e e l e c o m m i s -
s ie . 

A B T . 10. 

De Synode stelt den tijd harer vergaderingen van 9 tot 12 uur vóór 
en van 1 tot 
niet samenkomen. 

. . . . . _ . „ . . . T i jd e n d u u r d e r 4 uur na den middag. Op Maandag en Zaterdag zal zij zittingen. 

3 
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Zitting van Woensdag 23 Augustus 1905. 

Bericht van ver-
huizing van leden 
eener Kerk. 

Uitspraak van 
de Classe Harder-
wijk in zake Ds. 
P. bstreurd. 

Censure van 
zich onttrekkende 
leden, die toch bij 
de Kerk gerekend 
willen blijven. 

»Uitdrukkelijke 
verklaring," Art. 
93 Acta 1896. 

»Schrappen". 

A B T . 1 1 . 

De notulen der vorige zitting worden gearresteerd. 

A B T . 1 2 . 

Aan de orde komt punt F 1 van het agendum, het verzoek van de 
Provinciale Synode van Overijsel, opnieuw bij de Kerkeraden er op aan 
te dringen om bij vertrek van leden (hetzij zij dat zijn door doop alléén of 
ook door belijdenis) bericht van verhuizing te zenden aan den Kerkeraad, 
onder wiens ressort ze zijn gaan wonen. Namens de commissie van 
praeadvies adviseert Ds. F . J . TEN H O O R aan de Synode, 

a. hare volle instemming te betuigen met hetgeen door de Provin-
ciale Synode van Overijsel als wenschelijk wordt voorgesteld ; en, 

b. hiervan kennis te geven aan de Kerken door middel van het Kerkblad. 
Zonder discussie vereenigt zich de Synode met dit advies. 

A B T . 1 3 . 

Door denzelfden rapporteur wordt rapport uitgebracht over punt F 2, 
rakende het besluit der Provinciale Synode van Friesland, waarin zij 
hare droefheid uitspreekt over eenige besluiten van de Classe Harderwijk. 
De Synode stemt zonder discussie iu met het oordeel der commissie, dat 
zij zich van advies kan onthouden, wijl 

a. dit besluit eenvoudig eene mededeeling bevat, die voor kennisge-
ving kan aangenomen worden ; en 

b. wat de Classe Harderwijk in de zaak van Ds. C. W . M . PLET, en 
de Classe Dokkum naar aanleiding daarvan gedaan hebben, gerekend 
moet worden in verband te staan, met wat behoort tot de beoordeeling van 
de commissie voor letter F 25 en 26. 

ABT. 14. 
Van dezelfde commissie neemt de Synode de conclusie van haar rapport 

op punt F 8 (Bijlage I) over, waarbij wordt verklaard, dat de gevallen 
bedoeld in Art. 93 van de Acta der Synode van 1896 te verschillend zijn, 
om éénen regel voor alle aan te geven; en dat bij de uitdrukking in ge-
noemd artikel „bij volharding in hunne ongehoorzaamheid de wettelijke 
censure toepasse" te verstaan zij in dien zin, dat ten laatste voortgeschre-
den worde tot excommunicatie met het formulier van den Ban. 

Ds F . J . TEN H O O R rapporteert voorts over punt F 4 , waarin in de 
eerste plaats gevraagd wordt eene nadere omschrijving te geven van de 
uitdrukking „uitdrukkelijke verklaring" in hetzelfde artikel van de Acta 
van 1896; en een voorstel van de Classe Gorinchem wordt aangeboden, 
waarin eene andere wijze van behandelen wordt voorgesteld, dan in Art. 
93 der genoemde Acta (bijlage II). De conclusie van de commissie op 
het eerste punt ontmoet geene bedenking bij de Synode, namelijk 

«. dat zulk eene uitdrukkelijke verklaring of schriftelijk bij den Ker-
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keraad kan worden ingezonden, of mondeling aan gecommitteerden 
van den Kerkeraad gegeven kan worden; 

b. dat echter een Kerkeraad niet te haastig behoort te zijn in het 
accepteeren van zoodanige verklaring, maar trachte, zooveel in zijn 
vermogen is, het betrokken lid te bewegen, om op zijne verklaring 
terug te komen. 

De tweede conclusie strekt, om het voorstel van de Classe Gorinchem 
niet aan te nemen. Na breede discussie vereenigt de Synode zich met 
meerderheid van stemmen met deze conclusie, nadat ze op voorstel van 
Ds. W . H . GISPEN J E . is aangevuld met deze woorden : met dien verstande, 
dat men om deze zaak in geen geval de excommunicatie toepasse op 
lidmaten, op wie overigens de Kerkeraad den inhoud van het Formulier 
van den Ban niet toepasselijk acht. 

ABT. 1 5 . 

Dezelfde rapporteur deelt het advies der commissie over punt F 15 
mede, het bezwaar van de Gereformeerde Kerk te Bolsward (B tegen 
eene uitspraak der Provinciale Synode van Friesland betreffende de wijze, 
waarop in hare Classe de approbatie van beroepingen is geregeld. Zon-
der discussie wordt aangenomen de conclusie van dit rapport (Bijlage III), 

a. om uit te spreken, dat de gegrondheid van het bovengemelde be-
zwaar niet te ontkennen valt; en 

b. om voor te stellen, het bezwaar aldus te ondervangen, dat de Classe 
twee genabuurde Kerken aanwijze tot approbatie van beroepingen 
in buitengewone gevallen; onder voorwaarde echter, dat deze Kerken 
aan de andere tijdig kennis geven van tijd en plaats, waarop dit ge-
schieden zal, met uitnoodiging aan die Kerken, om aan die approbatie 
mede te werken. 

Approbatie van 
beroepingen door 
de Classe. 

A R T . 1 6 . 

Namens de commissie van advies voor punt G, het verzoek van de 
Provinciale Synode van Gelderland, dat de Generale Synode hare aan-
dacht scheeke aan eene juiste verklaring van het Diaconaat, rapporteert 
Ds. W . B . RENKEMA. De conclusie van dit rapport (Bijlage I V ) , dat de Gene-
rale Synode dit punt terugzende aan de Provinciale Synode van Gelderland, 
haar in overweging gevende, om, des begeerd, deze vraag nader gepreciseerd 
op eene Generale Synode weêr aan de orde te stellen, wordt zonder 
bespreking aanvaard. 

AKT. 1 7 . 

Dezelfde rapporteur stelt verder namens de commissie van advies in 
zake punt I, rapport van de deputaten voor het ontwerpen van eene betere 
regeling van de saamvoeging der classen in particuliere synoden (Bijlage V), 
voor (Bijlage V«), de in dit rapport vervatte conceptregeling behoudens 
eenige wijzigingen aan te nemen. 

Diaconaat 

Samenvoeging 
der classen in par-
ticuliere synoden. 
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Archief. 

Dankbetuiging 
aan het modera-
men der Synode 
van Arnhem. 

Uitschrijven van 
eenen bededag. 

Rappoi t van de 
synodale Kerk 

Verzoek van de 
v ereeniging tot 
bestrijding van 

l e t Nieuw-Mal-
thusianisme. 

Op voorstel van Ds. A. DE G E U S besluit de vergadering, de behan-
deling van dit rapport tot den volgenden dag uit te stellen. 

A B T . 1 8 . 

Naar het advies van de commissie in zake punt Q van het agendum 
uitgebracht door Ds. G . E L Z E N G A (Bijlage VI) besluit de Synode, 
a. der Kerk van Amsterdam dank te betuigen voor haren arbeid in 

zake het bewaren van het archief; en 
b. haar te verzoeken zich verder met de verzorging er van te willen 

belasten. 
Ook de conclusie derzelfde commissie voor punt R 1 wordt aange-

nomen (Bijlage VII) en aan het moderamen der vorige Synode dank betuigd 
voor zijnen arbeid (Art. 217 der Acta van 1902). 

Over de conclusie dezer commissie over punt R 2 (Bijlage VIII), om 
aan de Classe 's Gravenhage weder opdracht te verleenen tot het uit-
schrijven van eenen bededag, neemt de Synode met het oog op de voor-
gestelde revisie van eenige artikelen der Kerkenorde op voorstel van 
Dr. L . H . W A G E N A A K nog geene beslissing. 

Het voorstel des commissie van advies voor punt R 3, rapport van 
de synodale Kerk (Bijlage IX), wordt aangenomen en besloten, 

a. der synodale Kerk hartelijk dank te zeggen voor al hare bemoeie-
nissen ; en 

b. aan de eerstvolgende synodale Kerk op te dragen voor de 
reparatie of vernieuwing van het synodale meubilair tijdig te zorgen. 

A B T . 1 9 . 

Ds. E L Z E N G A rapporteert (Bijlage X) voorts over punt R 4 van het 
agendum, schrijven van het hoofdbestuur der „Vereeniging tot bestrij-
ding van het Nieuw-Malthusianisme". De commissie van advies stelt voor, 

a. instemming te betuigen met het doel der Vereeniging; 
b. als Synode van de Gereformeerde Kerken openlijk uit te spreken, 

dat de Nieuw-Malthusiaansche theorie en praktijk in strijd zijn met het 
Woord des Heeren: 

c. de Gereformeerde Kerken op te wekken in prediking, huisbezoek, 
catechisatie enz. tegen dit kwaad te strijden, zooveel dat naar de ver-
schillende plaatselijke toestanden noodig is; 

d. geene circulaire aan de Kerkeraden te zenden, maar dit over te 
laten aan bovengenoemde Vereeniging, indien haar dit na deze 
verklaring nog wenschelijk voorkomt; en 

e. van het een en ander kennis te geven aan het hoofdbestuur van 
genoemde Vereeniging. 

Dit voorstel wordt aangenomen met wijziging van punt a in dier 
voege, dat de Synode uitspreekt met waardeering kennis genomen te 
hebben van het schrijven der genoemde Vereeniging, waaruit blijkt 
welk haar doel is. 
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A R T . 2 0 . 

De grensregeling tusschen de Kerken van Nijkerk en Bunschoten, door Grensregeling 

de Provinciale Synoden van Gelderland en Utrecht goedgekeurd, punten ^Bunsch^ten^ 
J 1 en 2, wordt op voorstel der zelfde commissie bekrachtigd. 

In zake de punten P 2—6, betreffende het Kerkblad wordt na ampele Kerkblad, 
bespreking het voorstel van de commissie van advies (Bijlage XI), om 
niet tot opheffing van Het Kerkblad over te gaan, aangenomen. 

A R T . 2 1 . 

Ds. L. K U I P E R , primus-afgevaardigde van Drente, is ter vergadering Ds- K ™ P 0 R 

gekomen en neemt, na op de gebruikelijke wijze instemming te hebben 
betuigd met de Formulieren van Eenigheid, zitting in plaats van den 
secundus-afgevaardigde Ds J. B A K K E R . 

A R T . 22. 

De Synode neemt zonder di«cussie de voorstellen aan van de commis-
sie van advies voor punt E 2, rapport van de deputaten om te examineeren 
naar Art 4 der Zendingsorde, uitgebracht voor Ds. W. B R E U K E L A A R (Bij-
lagen XII en Xlla), en besluit, 

a. aan de deputaten dank te zeggen voor hunnen arbeid; 
b. opnieuw vijf deputaten voor Art. 4 der Zendingsorde te benoemen; 
c. aan deze deputaten dezelfde instructie te geven, als door de Generale 

Synode van Arnhem is vastgesteld; en 
d. voorts uit te spreken, dat het examen volgens Art. 4 der Zen-

dingsorde behoort te geschieden, alvorens de bevestiging plaats heeft. 
Eveneens vereenigt de vergadering zich met de conclusies der commissie 

van advies over punt E 5 van het agendum (Bijlage XIII) en vindt goed, 
a. ten behoeve der Zendings-bibliotheek op Midden-Java een bedrag 

van /' 200 per jaar ter beschikking te stellen van de Algemeene 
Vergadering; 

b. eene bijdrage van f 100 per jaar te verleenen ter tegemoetkoming in 
de kosten der Algemeene Vergadering naar Art. 15 der Zendingsorde: en 

c. aan den Raad der- Keucheniusschool een crediet te openen van 
f' 75 per jaar, om de kosten te helpen dekken. 

Examen naar 
Art. i der Zen-
dingsorde. 

Toelage voor de 
Zendinge-biblio-

theek, de Zen 
dingsarbeiders en 
7oor den Raad der 
Keuchenius-sohool 

ART. 23. 

Ds. W. B R E U K E L A A R rapporteert verder namens dezelfde commissie over Bijdrage van 

punt E 7, verzoek van de Provinciale Synode van Zeeland om ontheffing Z e e l a a d m d eG e-
. r» • nerale Zendings-

van de verpLchtmg, al het voor de Zending vergaderde te storten 
in de generale kas. In overeenstemming met de conclusiën van dit 
rapport (Bijlage XIV) besluit de Synode aan dit verzoek te voldoen 
onder voorwaarde, 
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Verzoek van 
Heeg om in ter-
mijnen te mogen 
betalen. 

Pensioen van 
mevr. de wo 3. D 
Huysing. 

Rapport in zake 
Haarlem. 

Rapport in zake 
Enschede. 

Rapport in zake 
Sliedrecht. 

Rapport in zake 
Kornhorn. 

Bewaarschrift H. 
Koelmans terug-
genomen. 

Verzoek van 
Gereformeerden 
te Gent. 

a. dat de Pinkstercollecten, zoolang het niet tot „eigen Zending" ge-
komen is, worden gestort in de generale kas; 

b. dat ook hetgeen anders gewoonlijk door contributies enz. in de 
generale kas vloeide, haar blij ve toekomen; 

c. dat van hetgeen meer opzettelijk voor eigen Zending bijeen ge-
bracht wordt, 10°/0 worde afgedragen aan de generale kas; en 

d. en dat bijaldien het binnen drie jaren niet tot „eigen Zending" 
komt, al hetgeen bijeenvergaderd is, aan de generale kas ten goede 
kome. 

Op voorstel derzelfde commissie (Bijlage XV) wordt in zake punt E la 
van het agendum besloten, niet in te gaan op het verzoek van de Kerk 
van Heeg, en aan de te benoemen deputaten voor de Zending op te 
dragen, bij de uitbetaling van het toegezegde bedrag, de door de Kerk 
van Heeg verschuldigde sorn te verrekenen. 

Nog wordt besloten op advies derzelfde commissie (Bijlage XVI) goed-
keuring te verleenen, aan wat de deputaten voor de Zending ten opzichte 
van mevr. de wed. D . H U Y S I N G hebben gedaan en tot aan de eerstvol-
gende Synode haar hetzelfde bedrag toe te leggen, dat de deputaten 
haar hebben toegestaan. 

A R T . 2 4 . 

Dr. J . C. DE M O O R brengt het rapport uit van de commissie voor de 
punten F 5, 7, 8, 9. 13 en 23a van het agendum, waarin wordt mede-
gedeeld, dat de pogingen der commissie volgens Art. 01 der Acta van 
1902 benoemd, met goed gevolg zijn bekroond; dat de commissie volgens 
Art. 190 der Acta van 1902 haar mandaat heeft vervuld: dat de com-
missie volgens Art. 188 der Acta van 1902 hare pogingen geslaagd zag. 
Inzake punt F 9 wordt voorgesteld, 

a. de mededeelingen van de deputaten voor kennisgeving aan te nemen ; 
b. hunne opvatting aangaande hun mandaat goed te keuren ; 
C. hunne nota van onkosten te laten voldoen; en 
d. hen met dankbetuiging te déchargeeren. 

Alle conclusies van dit rapport worden door de Synode aangenomen, 
terwijl tevens besloten wordt de punten F 23 en 23a van het agendum 
af te voeren, omdat het daar genoemde bezwaarschrift van br. H . K O E L E M A N 

bereids is ingetrokken. 

ABT. 25. 

Namens de commissie voor punt A 3, verzoek van geloovigen van 
Gereformeerde belijdenis te Gent (België) om hulp, ten einde te komen tot 
rechte kerkinstitueering, brengt Ds. G. G E E R D S rapport uit (Bijlagen 
XVIII en XVIIIa) ; de conclusie luidt aldus: 

aan de geloovigen van Gereformeerde belijdenis te Gent te berichten, 
dat aan hun verzoek niet kan worden voldaan, aangezien de onderhan-
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delingen met de Gereformeerde Kerken van Antwerpen en Brussel nog 
niet zijn afgeloopen ; terwijl zij "des vereischt zich kunnen wenden tot de 
Classe, waaronder deze Kerken ressorteeren. 

Deze conclusie wordt aangenomen. Insgelijks de conclusie derzelfde com- Vermmdcringvan 

missie, dat met het verzoek van de Provinciale Synode van Zeeland, de kos t en dür 
.. node. 

punt K 2 van het agendum, bij voorkomende gelegenheden zal 
worden rekening gehouden (Bijlage XIX). 

De conclusie van de meerderheid der commissie voor punt K 3 (Bijlage XX) Collecte 

van het agendum (voorstel van de classis Warfum in zake het aanbevelen 
van collecten) wordt na discussie met meerderheid van stemmen aan-
genomen ; mitsdien wordt het voorstel dezer Classe verworpen, niet alleen 
omdat het eene afkeuring inhoudt, van hetgeen door eene vorige Synode 
is verricht, maar ook omdat het niet wenschelijk en zelfs niet mogelijk 
geacht wordt volgende Synoden aan eene dergelijke bepaling te binden. 

ABT. 26. 

Dr. J . HANIA brengt alsnu rapport uit (Bijlage XX) over punt E 7c 
van het agendum, verzoek van den Kerkeraad van Utrecht om de be-
voegdheid van de deputaten der Synode bedoeld in Art. 4 sub a, 2e lid der 
Zendingsorde nader te omschrijven. Na breede discussie wordt met 
meerderheid van stemmen door de Synode de conclusie van dit rapport 
aangenomen, 

a. dat het verzoek van Utrecht niet worde ingewilligd; 6. dat Ds. 
I N G W E R S E N zich alsnog late onderzoeken door den door de deputaten aan-
gewezen deskundige; c. dat den te benoemen deputaten der Generale 
Synode voor de Zending ter beoordeeling worde gegeven, of de medische 
verklaring van dien deskundige voldoende en dies hun ten genoegen is, 
zoodat zij bij het examen van Ds. I N G W E E S E N kan overgelegd worden. 

A E T . 2 7 . 

Ds. A. M. D O N N E R brengt namens de curatoren der Theologische School 
rapport uit (Bijlage XXII) ; dit wordt in handen gesteld van de 
commissie van advies voor punt B. 

Medische verkla-
ring,ten genoegen 
van de deputaten 
voor de Zending 

Rapport over de 
Theologische 

School. 

Zitting van Donderdag 24 Augustus 1904. 

A E T . 2 8 . 

Uit het appel-nominaal blijkt, dat alle afgevaardigden present zijn. 0 p e n l n g 

Ook is tegenwoordig Rev. G E O K G E S. B I S H O P D. D., van de Reformed 
Church van Noord-Amerika. 

A R T . 2 9 . 

De notulen der vorige zitting worden gearresteerd. 
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A R T . 20. 

Credontiebrief De Praeses deelt mede, dat de credentiebrief van de afgevaardigden 
in Drente. y a n D r e n t e is ingekomen. Hij stelt dezen brief in handen van D. D. 

W . B R E U K E J . A A R en J , D . VAN DER M U N N I K , die rapporteeren, dat hij 
in orde is. 

ART. 31. 

Toespraak van D e Praeses stelt Dr. G E O E G E S. B I S H O P aan de Synode voor. Deze 
ev. Bishop. spreekt de Synode toe. Hij brengt in herinnering de schoone dagen, 

door hem in 1896 in de Synode van Middelburg, als afgevaardigde van 
de Reformed Church van Noord-Amerika, doorgebracht; hij gedenkt aan 
zijne ontmoeting met Prof. Dr. A. K U Y P E R SI I . , dien hij zegt toe te be-
hooren aan al de Gereformeerde Kerken in de geheele wereld en aan 
de geheele Christenheid; hij spreekt met de meeste waardeering van 
Prof. Dr. F . L . R U T G E K S en van Prof. Dr. H. B A V I N L K , eens door Amerika 
begeerd maar door de Heere hier geplaatst en gelaten; hij getuigt van 
den krachtigen en gezegenden invloed van het Calvinisme ook op Amerika ; 
hij maakt melding van den missionairen arbeid van de Retormed Church 
in Indië, Japan en China, met name in Nangasaki, Tokio en Amoy, ook 
in Arabië, waar „a real Dutcbman", een echte Hollander, Ds. Z W E M E E 

werkzaam is; met geestdrift wijst hij op wat de Nederlandsche en de 
Amerikaansche Gereformeerde Kerken gemeenschappelijks hebben in 
confessie en liturgie, en prijst de heerlijkheid der Gereformeerde belijdenis, 
die alle separatistische beginselen haat en zich uitstrekt naar al wat 
waarlijk groot is. Hoewel niet officieel afgevaardigd door de Reformed 
Church, bidt hij toch den Gereformeerden Kerken van Nederland namens 
zijne Kerk toe genade en vrede van God Almachtig, den Vader, den 
Zoon en den H. Geest. 

Daartoe uitgenoodigd door den Praeses, beantwoordt Prof. Dr. H. B A V I N C K 

Rev. G E O R G E S B I S H O P . Hij legt allen nadruk op het breede en grootsche 
van de calvinistische beginselen, die in staat zijn twee werelden te 
verbinden, getuige de Westminster-Confessie en onze Nederlandsche Ge-
loofsbelijdenis ; hij teekent de groote roeping van de Amerikaansche 
Gereformeerde Kerken, die den strijd hebben te voeren tegen het ongeloof, 
dat zich in het land over de zee meer nog dan hier in zoo vriendelijke 
gedaante voordoet, welke strijd alleen te voeren is door vast te houden 
aan de confessie; hij verblijdt zich ten zeerste over het door D. B I S H O P 

zoo frank en fier uitgesproken voornemen, om die confessie te hand-
haven; hij drukt eindelijk met allen ernst der Amerikaansche Reformed 
Church op het harte cle zorg niet alleen voor Kerk en Zending, maar 
vooral voor het onderwijs der jeugd; hij besluit met den zegen des Drie-
eenigen Gods aan de Reformed Church toe te bidden. 
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ART. 20. 

Aan de orde wordt gesteld punt I van het agendum, gisteren ver-
daagd (Art. 17), handelende over eene betere regeling van de samen-
voeging der classen in particuliere synoden. 

Een voorstel van Ds. A . L ITTOOY, om de beslissing over deze zaak niet 
thans te nemen, maar uit te stellen tot eene volgende Generale Synode, 
opdat de Kerken intusschen daarover kunnen oordeelen, wordt met 25 
stemmen tegen 15 verworpen. 

Naar het voorstel van de commissie van advies worden de conclusies 
van het rapport aangenomen met dien verstande, dat achter „Middel-
harnis" ingevoegd worde „en de regeling voor de hulpbehoevende Kerken"; 
dat in de derde conclusie bij de Particuliere Synode van Friesland 
(noordelijk gedeelte) nog genoemd worde de Classe Hallum en bij de 
Particuliere Synode van Friesland (zuidelijk gedeelte) de Classe 
Workum; dat in de vierde conclusie voor de Classe „den Haag" 
gelezen worde „Leiden"; dat in de vijfde conclusie, wat volgt op 
„met dien verstande" vervangen worde door: „dat de a.s. Provinciale 
Synoden van Friesland en Zuid-Holland het percentage voor de uit haar 
voortkomende Particuliere Synoden zullen bepalen, terwijl bij eventueele 
verandering van het percentage voor de onkosten der Generale Synode 
naar deze bepaling door deze Particuliere Synoden zal worden gehan-
deld"; en eindelijk, dat de zesde conclusie aldus gelezen worden: „deze rege-
ling gaat in vóór of op 1 Juli 1906, zoodat in Friesland en in Zuid-
Holland in de eerste helft van 1906 eene Synode van de geheele provincie 
dient samen te komen, om de maatregelen te nemen, die noodig zijn 
ten gevolge van het door de Generale Synode genomen besluit. 

A R T . 3 3 , 

Ds. F. J . TEN H O O R rapporteert, over A 1 van het agendum, de vraag van 
de Provinciale Synode van Groningen, naar aanleiding van een concreet 
geval, of een kind in onecht geboren uit eene geëxcommuniceerde moeder, 
maar door leden der gemeente als hun kind aangenomen, mag gedoopt 
worden. 

De Synode besluit naar het advies der commissie, 
a. dat deze vraag in het algemeen ontkennend moet beantwoord worden ; 
b. dat er echter bijzondere omstandigheden kunnen zijn, waarin een 

andere regel moet worden toegepast; en 
c. dat in ieder geval de Doop, die bediend is, niet ongedaan gemaakt 

kan worden ; en dat dus een kind, onder omstandigheden als bovengenoemd 
gedoopt, niet hierom van de gemeenschap der Kerk mag worden uit-
gesloten. 

A R T . 3 4 . 

Samenvoeging 
der classen in par-
t cuHere synoden. 

Doop van een • 
onecht kind van 
eene geëxcommu-
niceerde moeder. 

Onmondige kin-
deren van ge©x-* Dezelfde rapporteert over A 2 , de vraag van de Classe Rotterdam, of communiceerden. 
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Deputaten bij 
het peremptoir 
examen in Oost-
Friesland c.a. 

onmondige kinderen van hen, die zich aan de gemeente onttrekken, en 
die van geëxcomumniceerden nog beschouwd moeten worden als tot de 
gemeente te behooren. 

Naar het advies der commissie spreekt de Synode uit, 
a. dat deze vraag zóó algemeen gesteld is, dat zij aanleiding geeft tot 

allerlei nieuwe vragen, die elk voor zich weder beantwoording zouden 
eischen ; en 

b. dat voor zoover op deze vraag in het algemeen een antwoord ge-
geven kan worden, dit antwoord bevestigend moet luiden. 

AKT. 35. 

Dezelfde rapporteert over B 18, eene vraag van de „Algemeene 
Classe der Oud-Gereformeerde Kerken in Oost-Friesland, Bentheim en 
Westfalen". 

De Synode, overwegende, dat voor de candidaten tot den Heiligen 
Dienst in de Gereformeerde Kerken in Oost-Friesland, Bentheim en 
Westfalen bij eenen eventueelen terugkeer naar Nederland, ten einde de 
Gereformeerde Kerken alhier te dienen, Art. 166 der Acta van de 
Synode van Dordrecht van 1893 verschillende bezwaren oplevert, be-
sluit, naar het advies der commissie, 

a. aan het verzoek der Oud-Gereformeerde Kerken te voldoen, mits 
aan het bedoelde examen dezelfde eischen gesteld worden, als voor het 
peremptoir examen volgens de gemaakte bepalingen bij de Gereformeerde 
Kerken hier te lande gelden; en 

b. daarvoor te benoemen een vijftal deputaten, van wie minstens drie 
bij het examen tegenwoordig moeten zijn. 

Emeritaat van 
oefenaren. 

Ondersteuning 
van de Soemba-
Zending. 

A B T . 36. 

Dezelfde rapporteert over L 4, het verzoek van de Classe Dokkum, 
dat de Generale Synode eene regeling make voor het emeritaat van 
oefenaren. 

Naar het advies der commissie besluit de Synode geene regeling 
te maken, wijl onze Kerken geenen vasten en geregelden dienst en dus 
ook geen emeritaat van oefenaren kennen, die toch slechts tijdelijk als 
hulp voor vacante Kerken zijn aangenomen. De Synode voegt hier echte 
aan toe, dat het op den weg der plaatselijke Kerken ligt, zooveel mogelijk 
in het onderhoud van hen, die als oefenaar in haren dienst werkzaam 
zijn geweest, te voorzien. 

A B T . 3 7 . 

Ds. W. B R E U K E L A A E rapporteert over E 7 f, een verzoek van de Kerken 
der provinciën Groningen, Drente en Overijsel om eenige tegemoetkoming 
uit de generale Zendingskas in de bestrijding der onkosten, veroorzaakt 
door de Soemba-ramp (Bijlage XXIII). 
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De Synode besluit naar het advies der commissie, om aan dit verzoek 
te voldoen, en machtigt de te benoemen deputaten voor de Zending tot 
het verleen en van steun tot een maximum van f 4000 met dien ver-
stande, dat ook van alles wat bij den Zendingsquaestor der drie genoemde 
provinciën bijzonder voor de Soemba-ramp inkomt, de gewone 10 °/o in 
de generale kas worde gestort. 

ABT. 38. 

Dezelfde rapporteert over het verslag van de Classe den Haag betref-
fende de Kerk van Soerabaya en over een rapport en een voorstel te 
dezer zake van de deputaten voor de Zending (Rapport van de deputa-
ten voor de Zending, 22 sub. 1). 

Uit een en ander blijkt, dat de Classe den Haag geregeld deze Kerk 
visiteerde doch haar geenerlei finantiëele hulp heeft verleend. 

De Synode besluit, naar het advies der commissie, aan de te benoemen 
deputaten voor de Zending op te dragen de Kerk van Soerabaja, zoo 
hun dit voor haren Zendingsarbeid noodig blijkt, te steunen met eene 
subsidie tot een maximum van f 50 per maand. 

de Classe den Haag in zake 
voorstel van de deputaten voor 

Soerabaya 

A B T . 3 9 . 

Dezelfde rapporteert over het verslag van 
de Kerk van Batavia en een rapport met 
de Zending (Zendingsrapport, 22, sub 2). 

Uit de stukken blijkt, dat de Dienaar des Woords te Batavia het 
traktement heeft ontvangen, naar wat de Synode te Groningen stipuleerde 
als voorwaarde voor de te verleenen subsidie ; en dat de Classe den Haag 
deze Kerk geregeld visiteerde, doch geenen financiëelen steun verleent. 

De Commissie adviseert, 
a. aan de Kerk van Batavia toe te staan eene subsidie tot een bedrag 

van f 125 per maand, onder uitdrukkelijke voorwaarde, dat de Zen-
dingsschool gehandhaafd blijve ; 

b. aan de te benoemen deputaten voor de Zending op te dragen, 
deze subsidie, zoo zij dit noodig oordeelen, te verhoogen tot een maxi-
mum van { 250 per maand, waartoe de Kerk van Batavia 
telkenmale vóór den aanvang van het jaar een gemotiveerd 
verzoek bij deputaten zal hebben in te dienen; en 

c. de Kerk van Batavia uit te noodigen, elk jaar een overzicht van 
ontvangst en uitgaaf in te zenden bij de deputaten voor de Zending. 

Naar dit advies besluit de Synode. 

X A R T . 4 0 . 

Dezelfde rapporteert over de door de Synode van Arnhem (Art. 99 der 
Acta) aan de deputaten voor de Zending opgedragen „afwikkeling van 
de terugtrekking onzer Zending uit de residentie Pekalongan". Het 
vroegere Zendingsterrein onzer Kerken Moearatoewa c. a. is overgegaan 

Batavia. 

Terugtrekking 
uit Pekalongan. 
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aan de Salatiga-Zending. De afwikkeling heeft haar beslag gekregen 
tegen het einde van 1904. 

Daar er echter van de Kerk van Rotterdam nog geen rapport ont-
vangen is en evenmin rekening en verantwoording van de door haar te 
dezer zake bestede gelden, adviseert de commissie, dat aan de te benoe-
deputaten voor de Zending worde opgedragen, met de Kerk van Rotterdam 
in correspondentie te treden en haar na accoordbevinding harer rekening 
en verantwoording te déchargeeren. 

Conform dit advies besluit de Synode. 

ART. 41. 

Toespraak van Ds. K . K U I P E R van lioseland, afgevaardigd door de Christelijke Gerefor 
Ps K. Kuiper van meerde Kerk van Noord-Amerika, spreekt de Synode toe (Bijlage XXIV). 

Z.Eerw. deponeert ter synodale tafel een exemplaar van het vragen-
boekje van Borstius in de Indiaansohe taal. 

Prof. Dr. F. L. R C T G E R S beantwoordt, op verzoek van den Praeses, 
dezen afgevaardigde. Hij wijst op de betrekking tusschen Nederland en 
Amerika, welke niet zoo zeer ligt in de taa l ; de eenheid in taal vergaat; 
als wel in den geest: de Hollandsche en Amerikaansche geest, hoewel 
in menig opzicht onderscheiden, moeten door den Hollandschen stam 
samengestrengeld worden. De spreker kan de Amerikaansche Kerk niet 
voorzeggen, dat de strijd, hier gevoerd, daar minder zal zijn; integendeel, 
naar den Amerikaanschen aard kan hij wel heftiger worden; te meer 
zal het dan noodig zijn, vast te staan op het fundament der Belijdenis 
Hij wenscht, dat de Christelijke Gereformeerde Kerk rijk gezegend worde 
en ten zegen zij ook voor het Amerikaansche volk. 

A R T . 4 2 . 

Bijwonen van Dr. J . H A N I A rapporteert over de vraag van de deputaten voor de Zen-
Zondmgcconfe- ding: welke gedragslijn hebben deputaten der Generale Synode voor 

de Zending in het algemeen te volgen inzake het bijwonen van conferen-
ties ? Zendingsrapport 22 sub 5 (Bijlage XXV). 

Naar het voorstel van de commissie van advies besluit de Synode: 
a. het bijwonen van conferenties worde aan de wijsheid van de Depu-

taten der Generale Synode voor de Zending overgelaten; doch 
b. die Deputaten behooren met het oog op dat bewonen de beide 

volgende regelen in acht te nemen : 
1°. men vergewisse zich vooraf, of eene conferentie bijeenkomt op 

den eenen of anderen grondslag ; 
2°. komt zij niet op eenen bepaalden grondslag bijeen, dan is er in het 

algemeen — behoudens uitzonderingen — geen bezwaar tegen 
bijwoning ; komt zij wél op eenen bepaaldeu grondslag bijeen, dan 
is evenmin bezwaar tegen bijwoning, mits die grondslag niet in 
strijd zij met de drie Formulieren van Eenigheid. 
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ART. 4 8 . 

Dezelfde rapporteert over het contract met br. R. J. H O R S T M A N . 

Zendingsrapport, 14 sub 2, en 22 sub 7. (Bijlage XXVI). 
De commissie stelt voor, 
1°. den deputaten der Generale Synode voor de Zending dank te 

betuigen, voor hetgeen zij in zake br. R . J . H O R S T M A N hebben gedaan; en 
2°. aan de te benoemen deputaten op te dragen, in betrekking tot 

br. R . J . H O R S T M A N en diens school, te handelen naar bevind van zaken, 
doch met inachtneming van de richting, die in 1902 door de Synode 
van Arnhem is aangegeven. 

Aldus wordt besloten. 

Contract mot br. 
R. J. Horstman. 

Protest van den 
Kerkeraad der 
Gereformeerde 
Kerk van Lei-
den (A). 

A R T . 44. 

Ds. R . J . W . R U D O L P H brengt rapport uit over het protest van den 
Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Leiden (A) tegen het besluit der 
Provinciale Synode van Zuid-Holland in zake JACOBA DE GROOT, geb. 
KOK. F. 14. 

Overeenkomstig het advies der commissie (Bijlage XXVII) besluit de 
Synode, 

overwegende, dat royement of schrapping niet behoort tot de tuchtmid-
delen, die in de Gereformeerde Kerken mogen worden toegepast; 

overwegende, dat de Classe Leiden aan de Gereformeerde Kerk te Leiden 
(A) niet heeft opgelegd maar geadviseerd en opgedragen, om met de 
Kerk van Rijnsburg over de verdere behandeling en verzorging van 
JACOBA DE G R O O T - K O K te onderhandelen; 

het protest van de Gereformeerde Kerk van Leiden (A) af te wijzen, 
en de besluiten der Classe Leiden en der Provinciale Synode van Zuid-
Holland te dezer zake te handhaven en te bevestigen. 

A R T . 45. 

Dr. J . C. DE M O O R rapporteert over F 1 8 en 1 9 van het agendum, 
een bezwaarschrift van Ds. A . VAN B O E R E N , te de Bilt en een bezwaarschrift van 
Ds. H. B U I T E N H U I S te Vreeswijk tegen een besluit der Classe Utrecht en 
tegen eene uitspraak der Provinciale Synode van Utrecht in zake de 
„losmaking" van Ds. A. VAN B O E R E N van de Kerk te de Bilt (Bijlage 
XXVIII). 

De redactie van het genomen besluit zal nader worden vastgesteld. 

A R T . 46. 

Ds. T. N O O R D E W T E R brengt rapport uit over de bezwaarschriften van Bezwaarschriften 

H . DE W I T te Vries (Bijlage X X I X ) tegen de behandeling van zijne zaak door v a n H ' de Wlt ' 
zijnen Kerkeraad, door de Classe Assen en door de Provinciale Synode van 
Drente (F 20 en 20a). 

De Synode vereenigt zich met de conclusie der commissie, dat de 

Bezwaarschrif-
ten van Ds. A 
van Bueren en Ds. 
H. Buitenhui«. 
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Bezwaarschrift 
van B, A. Bol. 

Bezwaarschrift 
van H. Huisman. 

Kerkeraad van Vries, de Classe Assen en de Provinciale Synode van 
Drente deze tuclitzaak goed hebben behandeld. 

ABT. 47. 

Prof. Dr. H. B O U W M A N rapporteert over het bezwaarschrift van B. A. 
BOL te Genderen tegen eene uitspraak der Particuliere Synode van 
Noord-Brabant en Limburg, in zake zijne bezwaren tegen onderscheidene 
handelingen van zijnen Kerkeraad (F. 21). 

Naar het advies der Commissie (Bijlage XXX) besluit de Synode, aan 
den bezwaarde kennis te geven, dat zij zich vereenigt met het besluit van 
de Particuliere Synode van Noord-Brabant en Limburg en hem derhalve 
ernstig vermaant, zich daaraan te onderwerpen. 

A B T . 4 3 . 

Prof. P. B I E S T E E V E L D rapporteert aangaande het bezwaarschrift van 
H . H U I S M A N te Sneek tegen de behandeling van zijne zaak door den 
Kerkeraad der Kerk te Sneek (B). 

Dewijl H . H U I S M A N is overgegaan tot het Nederlandsche Hervormde 
Kerkgenootschap en ook geen verzoek maar alleen eene mededeeling aan 
de Synode gedaan heeft, wordt besloten, naar het advies der commissie, 
deze mededeeling voor kennisgeving aan te nemen. 

A R T . 4 9 . 

Dezelfde rapporteert in zake het bezwaarschrift van den Kerkeraad 
van Aarlanderveen tegen een besluit van de Provinciale Synode van 
Zuid-Holland aangaande een gravamen uit de Classe Woerden, F 
30 (Bijlage XXXI). 

De commissie adviseert der Synode, 
a. uit te spreken, dat het zeer wenschelijk is te achten, dat de voor-

bereiding tot de toelating tot het Heilig Avondmaal geschiede ter 
plaatse, waar de catechisanten wonen; 

b. daarbij echter te bepalen, dat, wanneer ouders of catechisanten 
blijven volharden in de begeerte, om het catechetisch onderwijs te 
doen geven of te ontvangen in de Kerk, waartoe zij tot dusverre 
behooren, aan zoodanige begeerte geene verdere bezwaren in den weg 
te leggen; maar dat tevens wel worde toegezien, dat bij de toelating tot 
het Avondmaal onmiddellijk de attestatie bij de Kerk van de plaats 
der inwoning worde ingediend. 

Naar dit advies wordt besloten. 

A R T . 5 0 . 

Bezwaarschrift Dr. J . C . DE M O O R rapporteert aangaande een bezwaarschrift van den 
van den Kerke- J ^ e r ] j e r a a i ( ] v a n Harlingen tegen de prediking van haren Dienaar des 
raad van Harhn- ^ ^ ^ R j A L L A A R T , F 3 1 (Bijlage X X X I I ) . 

Bewaarschrift 
van den Kerke-
raad van Aarlan-
derveen. 
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De Synode besluit, volgens het advies der commissie, aan den Kerke-
raad van Harlingen te berichten, dat zij de zaak niet ter hand kan 
nemen, nu deze niet op de Classicale en Provinciale vergadering behan-
deld is geworden, en niet gebleken is, dat dit onmogelijk zou kunnen 
geschieden; doch tevens er bij den Kerkeraad met den meesten ernst op 
aan te dringen, dat deze zoo spoedig mogelijk den wenk der Classe 
Franeker opvolge. 

A B T . 5 1 . 

Ds. Gr. G E E R D S rapporteert aangaande A 4 van het agendum, het Arbeid in de 

verzoek van de Provinciale Synode van Gelderland, dat de Generale Rijnprovincie. 
Synode hare medewerking verleene voor den arbeid in de Rijnprovincie, 
bepaaldelijk voor dien te Duisburg, en daarvoor twee of meer deputaten , 
benoeme (Bijlage XXXIII). 

Op advies der commissie betuigt de Synode hare instemming met 
genoemden arbeid en wekt de Gereformeerde Kerken op tot hnanciëelen 
steun, zonder daarvoor echter deputaten te benoemen. 

A R T . 5 2 . 

Dezelfde rapporteert aangaande het schrijven van Ds. E. T H P L O O S DS. E . T'h. Ploos 

VAN A M S T E L te Amsterdam (H. 14) en adviseert namens de commissie, VAN Amstei. 

het bepaalde in Art. 89 van de Acta der Arnhemsche Synode, van 1902, 
te bevestigen. 

Aldus wordt besloten. 

ART. 53. 

Dezelfde brengt rapport uit over het verzoek van den Kerkeraad der 
Gereformeerde Kerk van Kootwijk c. a., om het bepaalde in Art. 54 der 
Acta van de Voor loopige Synode van Amsterdam van 1892 voortaan aldus 
te lezen: „dat de vereenigde Kerken onze verbintenis jegens Kootwijks Kerk 
overnemen", met weglating van „zoolang daar de tegenwoordige Bedienaar 
des Woords blijft" (L 5). 

Naar het advies der commissie wordt besloten aan dit verzoek 
niet te voldoen. 

A R T . 5 4 . 

J . A . G O E D B L O E D rapporteert omtrent het schrijven van Ds. E . 

Verzoek van 
den Kerkeraad 
van Kootwijk c.a 

J . 
de 

Ds. 
DE G R O O T te Apeldoorn (H 15), waarin deze eene toelage van 
Generale Synode verzoekt. 

De Synode wijst volgens het advies der commissie dit verzoek van 
de hand, wijl alle rechtsgrond ontbreekt. 

ART. 55. 

Dezelfde rapporteert over het verzoek van de Provinciale Synode van 
Zeeland, om de gelden, benoodigd voor Kootwijk en voor den steun 

Ds. E.J.de Groot 
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van oud-evangelisten van de „Vereeniging van vrienden der Waarheid, 
te verkrijgen door eenen omslag over de Kerken naar den maatstaf voor 
de synodale onkosten, L 3 (Bijlage XXXIV). 

Het advies luidt, dit voorstel niet aan te nemen maar te blijven bij 

Boshut in zake Dr. J . C. DE M O O K deelt de nader geformuleerde conclusien mede van 
r>s. van Bueren. h e t rapport der commissie van advies voor punt F 18,19 (Art. 45) 

welke, na eene opmerking van Ds. P. J . W. K L A A R H A M E R over de finan-
cieele regeling van deze zaak, op dit punt worden aangevuld en vervolgens 
door de Synode aangenomen. Zij luiden aldus: 

1°. dat de Synode verklare, evenals de Provinciale Synode van Utrecht 
feitelijk reeds gedaan heeft, dat, hoezeer de losmaking van Ds. A. 
VAN B U E R E N een feit is geworden door al hetgeen is voorgevallen, 
nochtans geconstateerd moet worden, dat het besluit der Classe 
Utrecht tot losmaking van Ds. VAN B U E R E N op onwettige wijze is 
genomen, wijl a. de beslissing in de morgenzitting der Classe Utrecht, 
waarbij het verzoek tot losmaking van Ds. A , VAN B E U R E N werd 
afgewezen, volkomen wettig was; b. voor het nemen van een nieuw 
besluit in de middagzitting daarom geene reden bestond, en dit dus 
niet had behooren te geschieden; en c. daarenboven het tweede besluit 
op informeele wijze, tegen de bepalingen van de huishoudelijke 
reging der Classe is tot stand gekomen. Derhalve brengt de 
Synode deze zaak formeel terug tot het stadium, waarin zij verkeerde 
door het besluit der morgenzitting van de classis Utrecht, 2 Maart 
1904, toen bij staking van stemmen het voorstel tot losmaking 
van Ds. A . VAN B U E R E N werd verworpen; echter met het voorbehoud, 
dat tot de classis nadere regeling treffe, de financieele regelingen, 
die getroffen werden, van kracht blijven; 

2 ° . dat de Synode verklare, dat Ds. A . VAN B U E R E N derhalve door het 
onder 1° geconcludeerde weder in relatie staat tot de Kerk van de 
Bilt en derhalve èn zijne positie èn die der zijnen daardoor geregeld 
zijn. Aangezien echter onmogelijk het sinds 2 Maart 1904 ge-
beurde ongedaan kan worden gemaakt, verwijze zij deze zaak naar 
de Classe Utrecht om de relatie van Ds. A . VAN B U E R E N tot de 
Kerk van de Bilt nader te regelen, en benoeme zij drie deputaten 
om de Classe Utrecht, zoo deze dit begeert, van advies te dienen. 

Verzoek van 
Zeeland omtrent 
de gelden vcor 
Kootwijk enz. 

den bestaanden toestand. 
Aldus wordt besloten. 

Zitting van Vrijdag 25 Augustus 1905. 

A R T . 5 6 . 

De notulen der vorige zitting worden gearresteerd. 

A R T . 5 7 . 



« . 
3°. dat de Synode verkläre het noodzakelijk te achten, dat de Kerk 

van de Bilt zoo spoedig mogelijk aan hare finantieele verplichtingen 
tegenover Ds. A. VAN B U E K E N voldoe, en der Classe Utrecht opdrage 
— desgewenscht in overleg met de onder 2° genoemde deputaten — 
het recht in dezen te handhaven en alle maatregelen te nemen om 
te zorgen, dat Ds. A. VAN B U E K E N het hem toekomende bedrag 
ontvange; 

4°. dat de Synode besluite den wensch van Ds. H. B U I T E N H U I S ten 
opzichte der losmaking van Dienaren des Woords in overweging te 
nemen bij de behandeling van punt D 12 van het agendum en de 
revisie der Kerkenorde ; en 

5°. dat de Synode van deze conclusiën kennis geve aan Ds. A. VAN 
B U E K E N , D S H B U I T E N H U I S , de Provinciale Synode van Utrecht, de 
Classe Utrecht en de Kerk van de Bilt. 

A R T . 5 8 . 

Dezelfde rapporteur rapporteert over punt F 28d van het agendum, 
verzoekschriften van E H U I Z I N G , diaken te N.-Pekela en eenige „stem-
gerechtigde" leden der Kerk aldaar. De conclusie van dit rapport is, 

a. dat de Synode aan de commissie van advies de bevoegdheid geve 
aan deze verzoeken te voldoen, door het moderamen der door de 
Provinciale Synode van Groningen benoemde verzoeningscommissie 
uit te noodigen, der Synode aangaande deze zaak inlichtingen te 
komen verschaffen ; en 

b. dat de Synode haar machtige deze broederen uit naam der Synode 
te hooren, onverminderd het recht der vergadering om zelve, indien 
zij dit bij de behandeling mocht noodig oordeelen, deze verzoenings-
commissie nadere inlichtingen te vragen. 

Overeenkomstig deze conclusie wordt door de vergadering besloten. 

A B T . 5 9 . 

Aan de orde wordt gesteld het rapport over punt F 2 9 van het B e z w a a i s c h r i f t 

agendum, bezwaarschrift van Ds. G. A. DE J O N G te Schoonhoven tegen Tan Ds- G- A de 
de handelingen zijner Classe en Provinciale Synode inzake zijne aanvrage J o n g ' 
om emeritaat, uitgebracht door Ds. R . J . W . R U D O I P H . De Synode ver-
eenigt zich met de conclusie der commissie, nadat zij op advies van Prof. 
Dr. F . L . R U T G F R S is aangevuld, en besluit, „van dit beklag van 
Ds. G. A. DE J O N G van Schoonhoven mededeeling te doen aan de Classe 
Gouda, en aan de deputaten der Provinciale Synode Ds. J . VAN H A E R I N G E N 

en Ds. W. J . C VAN L U M M E L , met dringend verzoek om deze zaak niet slepende 
te houden". Van dit besluit zal mededeeling gedaan worden aan Ds. G. 
A. DE J O N G (Bijlage XXXV). 

3 

V e r z o e k v a n E 
H u i z i n g c.s. 

t 
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ART. 48. 

A inwijzing van 
Solo, Bandjar-Ne-
gara en Temang-
goeng. 

In behandeling komen de punten E 6 en 6a van het agendum en in ver-
band daarmede voorstel 4 (bl. 25 van het Rapport) van de deputaten 
der Generale Synode van 1902 voor de Zending. De conclusie van het 
rapport der commissie van advies, dat wordt uitgebracht door Prof Dr. 
A. G. H O N I G (Bijlagen XXXVI en XXXVIa), wordt na breedvoerige dis-
cussie over de aanwijzing der door de commissie het eerst genoemde 
plaats, aangenomen tegen het advies van twee adviseerende leden en de 
keurstem van vijf leden. 

Besloten wordt derhalve als „plaatsen" naar aanleiding van Art. 2 der 
Zendingsorde aan te wijzen allereerst Solo, vervolgens Bandjar-Negara 
en daarna voorwaardelijk Temanggoeng. 

A R T . 6 1 . 

Dank van mevr. De Praeses brengt den dank over van mevr. de wed. D. H U Y S I N G voor 
de wed. D. Huy- } let ten haren aanzien genomen besluit der Synode. 
sing. 

Begrooting van 
onkosten der Sy-
node. 

Verdeeling van 
arbeid. 

Rekening van 
ontvangst en uit-
gaaf in Indie voor 
de Keucheuius-
school. 

A R T . 6 2 . 

De Assessor doet voorlezing van de begrooting der kosten dezer Synode. 

A R T . 6 3 . 

Op voorstel van het moderamen, overeenkomstig het advies van de 
professoren Dr. F. L. R U T G E R S en Dr. H. B O U W M A N en in overleg met 
den voorzitter der tweede commissie, wordt besloten de punten B 1, 2 en 
M ter fine van praeadvies te stellen in handen der vierde commissie, en 
de punten B 4 tot 17 te voegen bij de punten, waarover de eerste 
commissie zal hebben te adviseeren. Tevens wordt besloten, dat alle 
commissien van praeadvies a.s. Maandag vergaderen zullen. 

A R T . 6 4 . 

Ds. W. B R E U K E L A A R brengt namens de commissie van praeadvies rap-
port uit (Bijlage XXXVII), over hetgeen vermeld staat in het rapport 
der deputaten voor de Zending onder de nummers 11 en 20, 7e, rekening 
van ontvangst en uitgaaf in Indië ten behoeve van de Keucheniusschool. 

Nadat de rapporteur eenige vragen om inlichtingen beantwoord heeft, 
worden de conclusiën van dit rapport goedgekeurd. 
Zij luiden als volgt: 

a. goed te keuren de rekening en verantwoording over de jaren 1902 
en 1903 en de deputaten ten deze te déchargeeren; 

b. afkeuring uit te spreken, dat uit de kas der school f 1400 meer 
is genomen voor den bouw, dan door de deputaten was toegestaan; 
en dat zonder voorafgaand overleg en zonder van het Gouver-
nement verkregen toezegging van subsidie het cijfer der uitgaaf 
voor den bouw het toegestane maximum met f 3 6 2 6 . 5 5 overschreed; 
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C. aan de te benoemen deputaten voor de Zending op te dragen, 
zoodra de correspondentie over de rekening en verantwoording over 
1904 en over het bouwfonds tot een hen bevredigend resultaat heeft 
geleid, de broeders in Indië dank te zeggen en te déchargeeren ; en 

d. dank te zeggen aan Dr. J . G . S C H E U R E K voor zijne bemoeiing tot 
verkrijging van het terrein. 

A R T . 6 5 . " ' t 

Namens de commissie van praeadvies in zake punt O van het agendum, Kerken van min 

Kerken van min vaste formatie, doet Prof. Dr. A. G. H O N I G voorlezing v a s t e formatie 

van haar rapport (Bijlagen XX XVIII, XXXYIIIa en XXXVIIIb). 
Br. H . O R M E L deelt naar aanleiding van het gerapporteerde den gang 

der onderhandelingen van de Classe Zutfen met de gemeente van Ds. H. 
M E Y E R te Zelhem mede, en waarom deze onderhandelingen niet tot een 
gewenscht einde hebben geleid. De voorstellen der commissie worden 
alle aangenomen en besloten : 

1°. aan den Kerkeraad van Utrecht en bijzonder aan haren rapporteur, 
Ds. P. J . W. K L A A R H A M E R , dank te zeggen voor den verrichten 
arbeid, en de verzonden missive in de Acta op te nemen; 

2°. leedwezen uit te spreken over het feit, dat zoovele Classen niet op 
de vraag van Utrechts Kerkeraad hebben geantwoord; 

3°. leedwezen te betuigen, dat de Oud-Gereformeerde Kerk te Scheve-
ningen in 1899 en de Gereformeerde gemeente onder 't Kruis te 
's Gravenhage in 1903 geen antwoord hebben ontvangen; 

4°. aan de betrokken Classen kennis te geven van de adressen der 
Kerken, welke een sympathiek antwoord hebben ingezonden; 

5°. aan de Classe Zutphen te verzoeken, zonder dat zij daarmede een 
oordeel uitspreekt over de klacht der gemeente te Zelhem, aan deze 
zaak hare aandacht te schenken; 

6°. met belangstelling af te wachten, wat door die meerdere vergade-
ringen, waarop Utrechts missive nog behandeld zal worden, zal 
worden besloten; 

7°. in overeenstemming met het verzoek van de Gereformeerde gemeente -
te Lisse namens de Synode een schrijven te richten aan de verga-
dering van gemeenten, die op 12 Mei 1906 zal worden gehouden; 

8°. de Gereformeerde gemeente te 's Gravenhage in antwoord op hare 
vraag te verwijzen naar de besluiten, die over deze materie door 
onze Generale Synoden genomen zyn ; 

9°. weder eene Kerk aan te wijzen, die de^en arbeid voortzet; en 
10°. de Classen op te wekken, zóó tijdig de adressen dezer Kerken op te 

geven, dat het schrijven der aan te wijzen Kerk minstens drie 
maanden vóór het samenkomen der eerstvolgende Synode aan 
bedoelde Kerken kan verzonden worden, 
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A R T . 48. 

Toespraak van De Praeses geeft thans gelegenheid aan Prof. J O H S . J A E G E R predikant 
rof. J . Jaeger . ^ ;gmc[en, 0 0 K namens zijnen mede afgevaardigde, Ds. P. D. DE G R O O T , 

predikant te Emlicheim, de zustergroete der Oud-Gereformeerde Kerken 
in Pruisen over te brengen. Op de hartelijke toespraak van Prof. J. 
J A E G E R (Bijlage XXXIX) antwoordt Prof. Dr. W. G E E S I N K namens de 
Synode, met te wijzen op de nauwe banden, die de Gereformeerde Kerken 
in Nederland verbinden aan de Oud-Gereformeerde Kerken in Pruisen. 
Daartoe is het genoegzaam, zegt de hoogleeraar, in herinnering te 
brengen, welk eene beteekenis de naam Emden in de geschiedenis der 
Kerken in ons Vaderland heeft, terwijl de namen Bentheim en Emlich-
heim ons terstond herinneren aan Ds. J . B A V I N C K en äan wijlen Ds. H. 
B E U K E R . Wij weten, dat gij een warm hart hebt voor ons, en wij ver-
zekeren u dat wij niet minder voor u en uwe Kerken gevoelen. Wijzende 
op de zware taak, die op de schouders van Prof. J . J A E G E R is gelegd, 
alleen de Theologie in haren geheelen omvang te doceeren, bidt Prof. 
Dr. W. G E E S I N K hem de kracht des Heeren toe, en verklaart ten slotte, 
dat het verzoek der Oud-Gereformeerde Kerken in Pruisen, dat onzer-
zijds tot hare eerstvolgende Classe-vergadering afgevaardigden mogen 
gezonden worden, voor de Synode een punt van ernstige overweging 
zal uitmaken. 

De Praeses betuigt den dank der Synode aan Prof. Dr. W. G E E S I N K 

voor het door hem gesproken woord en stelt voor, het verzoek der Oud-
Gereformeerde Kerken in Pruisen ter fine van preadvies te stellen in 
handen van de commissie voor punt N van het agendum, rapport van 
deputaten voor de correspondentie met buitenlandsche Kerken. 

Aldus wordt besloten. 

A R T . 6 7 . 

K a p p o r t over de 
revisie der K e r -
kenorde 

In behandeling komt punt D van het agendum, revisie van eenige 
artikelen der Kerkenorde. Ds. W . B . R E N K E I I A doet voorlezing van het 
rapport der commissie (Bijlagen HL en XLa), waarin deze adviseert, dat 
de Generale Synode zich allereerst uitspreke, of de revisie van eenige 
artikelen der Kerkenorde behoort te geschieden overeenkomstig de lijnen 
in het rapport der deputaten aangegeven en door de commissie van 
advies in haar rapport gememoreerd. 

Dr. L. H. W A G E N A A R brengt het bezwaar in, dat de deputaten voor deze 
zaak verder gegaan zijn in hun rapport dan het mandaat door de 
Generale Synode van Arnhem gegeven hun toestond. Hij doet daarom 
het voorstel, dat de Generale Synode, 

overwegende, dat aan de „deputaten der Generale Synode van Arnhem 
tot revisie van eenige artikelen der Kerkenorde" slechts was opgedragen, 
om te adviseeren omtrent de wijziging der artikelen, waartegen Dr. 
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H. F R A N S S E N bezwaar bad ingediend, en van andere, waartegen naar het 
oordeel van de deputaten dergelijke bezwaren zijn in te brengen; 

overwegende, dat dit bezwaar alleen is het verouderd zijn, en consta-
teerende, dat de deputaten zich daarbenevens hebben ten doel gesteld, om 
dikwerf niet verstane bepalingen door redactieverandering te verduidelijken 
en ook onderscheidene geheel nieuwe veranderingen hebben voorgesteld; 
besluite om, hoezeer de toewijding van de deputaten waardeerende, toch dit-
maal zich te bepalen tot wijziging van het door veroudering gebiedend 
noodzakelijke. 

Ds. G. E L Z E N G A steunt dit voorstel, waartegenover Prof. Dr. F. L. 
R U T G E R S de opvatting van hun mandaat, door de deputaten in hun 
rapport voorgestaan, verdedigt. 

Met 3 stemmen tegen wordt besloten de revisie te doen geschieden 
overeenkomstig de lijnen, in het rapport der deputaten aangegeven. 

A R T . 0 8 . 

Verlof aan Ou-Aan Ouderling A. C. VAN D R I M M E L E N , primus afgevaardigde van Noord-
Brabant, wordt op voorstel van den praeses verlof verleend, de vergade- meien. 
ring te verlaten. 

Zitting van Dinsdag 29 Augustus 1905. 

A R T . 6 9 . 

Uit het gehouden appel nominaal blijkt, dat alle primi-afgevaardigden Opening 

tegenwoordig zijn behalve de primus-afgevaardigde Ouderling J. VAN DER 
B I J L , die echter in den loop der zitting plaats neemt. 

Door op te staan betuigt de primus-afgevaardigde Ouderling D. M U L D E R 

instemming met de belijdenisschriften. 

A R T . 7 0 . 

De notulen van de zitting van 2 5 s t e n Augustus worden gearresteerd. Notulen. 

A R T . 7 1 . 

De Praeses deelt mede, a. dat een schrijven is ingekomen, van Ds. 
J . H . L A A T S M A N van Gent, dat hij waarschijnlijk verhinderd zal zijn, als 
afgevaardigde van de Belgische Zendingskerk de Synode te bezoeken; 
b. een schrijven van den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk van Wer-
kendam (A), behelzeude adhaesiebetuiging aan het bezwaarschrift van 
den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk van Almkerk (B 17); c. eene 
missive van den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk van Groningen (A), 
inhoudende het verzoek, dat de Synode de leerverschillen ter hand neme 
en eene commissie van considiratie en advies benoeme, om eene vervroegde 

Mededeeling van 
ingekomen s tuk -
ken. 
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Synode tot beslissen in staat te stellen ; en d. een schrijven van eemge leden 
van de Kerk van Haarlem (B), behelzende eene verklaring vóór het be-
houd der Theologische School. 

ABT. 72. 

Eevisie van de Ds. W . B. R E N K E M A rapporteert over het „concept van gewijzigde Ker-
Kerkenorde. kenorde." 

Dit concept wordt aangenomen met de navolgende wijzigingen: 
in Art. 4 al. 2 wordt voor „twee Dienaren" gelezen „één Dienaar"; 

al. 4 voor „verkondigd" „afgekondigd"; in al. 5 wordt wat tusschen 
haakjes staat, aldus gelezen: „en van de andere Dienaren, die mede 
tegenwoordig zijn"; 

in Art. 5 wordt voor „twee Dienaren" gelezen „één Dienaar"; 
in Art. 7 wordt „zekere" vervangen door „bepaalde"; 
in Art. 22 wordt „goed gekend" veranderd in „goed gekeurd": 
in Art. 33 wordt „alleen" geschrapt; 
in Art. 37 wordt voor „ten minste" gelezen „in den regel", en „ge-

beurte" veranderd in „beurte"; 
in Art. 41 valt uit, wat betrekking heeft op de „korte predicatie", 

en in den slotzin wordt „ten laatste" veranderd in „eindelijk"; 
in Art. 47 wordt tusschen de woorden „drie" en „Classen" ingevoegd 

„of vier"; 
in Art. 50 wordt „te benoemen" veranderd in „aan te wijzen"; 
in Art. 53 wordt voor „opgeschorst" gelezen „geschorst"; 
in Art. 55 worden gedelgd de woorden „het lezen van", en voor 

„boeken'' gelezen „geschriften"; 
in Art, 63 wordt tnsschen de woorden „zal" en „alle" het woord 

„minstens1 ingevoegd; 
in Art. 65 wordt geschrapt het gedeelte van „en waar" tot het einde; 
aan Art. 67 wordt toegevoegd: „de onderhouding der tweede Feest-

dagen wordt in de vrijheid der Kerken gelaten"; 
in Art. 69 wordt de laatste volzin geschrapt; 
in Art. 75 wordt in den laatsten volzin tusschen de woorden „wordt" 

en „en" ingelascht: „wanneer daarover in den Kerkeraad verschil is"; 
in Art. 79 wordt „opgeschorst" veranderd in „geschorst", en aan het 

einde toegevoegd „met advies van de in Art. 11 genoemde deputaten der 
Particuliere Synode"; 

in Art. 82 wordt „huns wandels" veranderd in „aangaande hun be-
lijdenis en wandel". 

Nog besluit de Synode op advies der commissie, 
a. dat van deze gewijzigde Kerkenorde kennis zal gegeven worden aan 

de Regeering door de deputaten voor de correspondentie met de 
Hooge Overheid; en 

b. dat aan de deputaten tot revisie der Kerkenorde verzocht zal 
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worden, eene uitgave van deze gerevideerde Kerkenorde te bezorgen, 
voorzien van eene inleidend woord. 

A B T . 7 3 . 

Tijdens de behandeling van de Kerkenorde zijn in de vergadering ge-
komen Rev. J . S T U R B O C K , afgevaardigde van de United Original Secession 
Church of Scotland, Rev. J O H N M O O B E F E R & U S S O N en Mr. J . J . E V A N S van 
Liverpool met Rev. Dr. A . DE V U E G E R afgevaardigden van de Presbyte-
rian, Chnrch of England, en Rev. R I C H A R D R E E S afgevaardigde van de 
Calvinistic Methodist Church of Wales. Deze broederen worden door den 
Praeses begroet. w 

A B T . 7 4 . 

De Praeses deelt aan de vergadering mede, dat Ds. M . VAN M I N N E N , 

Dienaar des Woords bij de Kerk van Utrecht, onverwacht gevaarlijk 
krank is geworden; spreekt woorden van hartelijke deelneming met den 
wensch, dat het Gode behagen moge, zijnen knecht weêr op te richten 
en aan de Kerk van Utrecht te laten blijven. Hij verzocht aan de 
broeders vail Utrecht hiervan mededeeling te doen aan Ds. M. VAN 
M I N N E N en aan den Kerkeraad. 

/ 

A R T . 7 5 . 

Ds. T. N O O R D E W I E R brengt rapport uit over pnnt M van het agendum, 
rapport van de deputaten voor de correspondentie met de Hooge Overheid 
(Bijlage XLI). 

Naar het uitgebracht advies besluit de Synode, 
a. den deputaten dank te zeggen voor hunnen arbeid; 
b. hun rapport goed te keuren; en 
c. het rapport op te nemen als bijlage in de Acta. 

A R T . 7 G . 

Dr. J. H A N I A rapporteert over N 1 van het agendum, het rapport 
van de deputaten voor de correspondentie met de buitenlandsche Kerken 
(Bijlagen XLII en XLIIo). 

De Synode besluit, 
«. den deputaten voor de correspondentie met de buitenlandsche Kerken 

dank te zeggen, voor hetgeen door hen is verricht; 
b. uit te spreken, dat het wel gewenscht kan zijn, nu en dan in 

buitenlandsche tijdschriften stukken te plaatsen over onze Gerefor-
meerde Kerken, en dies aan de te benoemen deputaten op te dragen, 
hieraan uitvoering te geven met wijsheid en voorzichtigheid; tevens 
er voor zorgende, dat de kosten, die daaraan verbonden mochten 
zijn, de Kerken niet bezwaren; 

c. dat afvaardiging naar Zuid Afrika in 1907 wel gewenscht is; en 
d. aan de te benoemen deputaten over te laten, of gevolg kan worden 

Buitenlandse!» 
afgevaardigden. 

Krankheid van 
Ds. van Minnen. 

Correspondentie 
met de Hooge 
Overheid 

Correspondentie 
met de bui ten-
landsche Kerken. 
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Toespraken van 
de Welschf, En-
kelscho en ëchot-
sche afgevaardig-
den. 

gegeven aan de uitnoodiging uit Oost-Friesland en Bentheim, om de 
Algemeene Classicale Vergadering der Gereformeerde Kerken in die landen, 
te houden 11 October a. s. bij te wonen, doch indien eenigszins mogelijk 
aan die uitnoodiging te voldoen. 

A R T . 7 7 . 

De afgevaardigden der Welsche, Engelsche en Schotsche Kerken spre-
ken de Synode toe (Bijlagen XLIII, XLIIIa, XLIIIb) en wordeu be-
antwoord door Prof. Dr. H. B A V I N C K . In zijne toespraak wijst Prof. Dr. 
H. BAVINCK op het onderscheiden karakter en de daaraan beantwoordende 
onderscheiden roeping der Geieformeerde Kerken in de verschillende lan-
den, en spreekt den vurigen wensch uit, dat dezelfde Heilige Geest, die 
nu zoo krachtig werkt in Wales, heerlijk moge doorwerken in Groot-
Brittanje en Nederland, ja over de geheele wereld tot eere van onzen 
God. 

De afgevaardigde van de Original Seceders deponeert ter synodale 
tafel een exemplaar van „John Knox. Appreciations bij United Original 
Seceders", en de afgevaardigden van de Presbyterian CKurch of Engeland 
een exemplaar van hun „official handbook." 

A R T . 7 8 . 

Afgevaardigde De Praeses deelt mede, dat ingekomen is de credentiebrief van Rev. 
van de Reformed j A M E g ZwEMER, afgevaardigd door de Reformed Church in Amerika, met 
Cburch in Ame- . .. . . 

RIKA. begeleidend schrijven van Rev. J . Z W E M E R . dat hij in persoon niet kan 
tegenwoordig zijn maar dat hij binnen eenige dagen de broederlijke 
groeten van zijne Kerk schriftelijk zal overbrengen. 

A R T . 7 9 . 

Nieuwe regeling Ds. G . G E E R D S brengt rapport uit over K 1 van het agendum, rapport 
van den omslag v a n ^é deputaten voor eene nieuwe regeling van den omslag der syno-
kosten. dale kosten (Bijlagen XLIV en XLIVa). 

De bespreking van deze zaak wordt aangehouden. 

A R T . 8 0 , 

Rapport over De Praeses deelt nog mede, dat het rapport over het bezwaarschrift 
het bezwaarschrift Y a n Prof. I , . L INDEBOOM tegen eene uitspraak van de Provinciale Synode 
boom r° in 6 v a n Friesland voor de leden der Synode ter visie ligt. 

Notulen. De notulen 

Zitting van 30 Augustus 1905. 

A R T . 8 1 . 

van de laatste zitting worden vastgesteld. 
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ABT. 8 2 . 

Op voorstel van den Praeses besluit de Synode, dat aan eiken Ker-
keraad een exemplaar van de herziene Kerkenorde zal worden toe-
gezonden, en dat de commissie voor de uitgave eveneens een exemplaar 
zal toezenden aan iederen Kerkeraad in zulk eenen vorm, dat het onmiddellijk 
bij de burgerlijke Overheid ter plaatse kan ingediend worden. Op 
eene desbetreffende viaag verklaart de Praeses, dat de herziene Kerken-
orde terstond geldende kracht heeft. 

ABT. 83. 

Twee exempla -
ren van de her-
ziene Kerkenorde 
aan eiken Kerke-
raad. 

Herziene Kerk-
orde geldend. 

De beraadslaging over de vaststelling van het percentage in de kosten omslag van de 

der Generale Synode wordt voortgezet. Ouderling 0 . J . VAN DEU V E G I E synodale kosten 

deelt namens de deputaten van de Synode van Arnhem voor deze zaak 
mede, dat zij hun eigen voorstel intrekken en zich vereenigen met het 
voorstel van de commissie van praeadvies. 

Ds. W. B B E U K E L A A B dient daarna het ingetrokken voorstel der depu-
taten weder in, daarbij gesteund door de afgevaardigden van Zuid-
Holland. Dit voorstel wordt aangenomen, nadat daarin de wijziging is 
aangebracht, door Ds. J . D. VAN D E B M U N N I K in overleg met de afgevaar-
digden van Zuid-Holland voorgesteld, dat Friesland betale 14°/0 en Zuid-
Holland 25%. Het percentage voor de kosten der Generale Synode wordt 
nu aldus vastgesteld: Utrecht 6°/0, Noord-Holland 13°/0, Zuid-Hol-
land 25°/0, Zeeland 0%, Noord-Brabant en Limburg 3°/0, Groningen 13%, 
Friesland 14%, Drente 5%, Overijsel 8% en Gelderland 7%. 

A B T . 8 4 . 

Br. A. O O S T rapporteert namens de commissie van praeadvies over 
punt H 1 van het agendum, (rapport van deputaten voor de generale 
kas naar Art. XIII (Bijlage XLV). De conclusiën van dit rapport (Bijlage 
XLVa) worden aangenomen en dus besloten, 

a. aan de deputaten dank te zeggen voor hunnen arbeid en hun rapport 
in zijn geheel op te nemen als bijlage in de Acta; 

b. de rekening en verantwoording van de generale deputaten voor 
Art. 13 goed te keuren en hen te déchargeeren. 

ABT. 85. 

Het rapport der commissie over L 2 van het agendum, (rapport van 
de deputaten voor hulp aan catechiseermeesters en oefenaars, door de 
actie van 1886 in moeielykheid geraakt (Bijlage XLYI), wordt voorgelezen 
door Br. H. B B I N K . 

Zonder discussie worden de conclusiën door de vergadering aanvaard, 
welke luiden: 

a. deputaten dank te zeggen voor hun gehouden beheer; en 

Rapport van de 
deputaten voor 
Art. 13 

Hulp aan eate 
chiseermeesters 
en oefenaars. 
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6. genoemde deputaten te continueeren tot de eerstvolgende Generale 
Synode. 

A K T . 8 6 . 

Zendingsblad. Aan de orde wordt gesteld punt 1 6 van het rapport van de deputaten 
voor de Zending (Het Zendingsblad). Ds. H. D I J K S T R A brengt daarover 
rapport uit (Bijlage XLVII). De conclusiën worden aangenomen: 

a. den arbeid der deputaten van de Generale Synode in zake het 
Zendingsblad goed te keuren; 

b. hun op te dragen het blad ook in de komende jaren in dezen vorm 
te doen verschijnen; en 

c. hen te machtigen een contract met eenen uitgever te sluiten, zoo 
mogelijk, met den laagsten inschrijver. 

Ar t . 87. 
Dienaar in reserve Voor dezelfde commissie brengt Ds. W. B K E I K KLAAR rapport uit over 
op het Zendings- p u n f - j ] v a n },,>)-, agendum, verzoek van de vergadering van afgevaar-

digden der „zendende Kei-ken" in betrekking tot eenen „Dienaar in 
reserve" op het Zendingsveld. Overeenkomstig de conclusiën van dit 
rapport (Bijlage XLVIII) besluit de Synode, aan de te benoemen depu-
taten voor de Zending op te dragen, 

a. zich te wenden tot de zendende Kerken, die op Midden-Java ar-
beiden, en ééne dezer Kerken uit te noodigen, eenen tweeden Dienaar 
te beroepen, om hulp te verleenen op een vacant geworden Zendings-
terrein, en overigens op haar eigen terrein te arbeiden; en de 
andere zendende Kerken te verzoeken hare medewerking te ver-
leenen; 

b. bij aldien de zendende Kerken bereid zijn tot het sub a genoemde, 
onder medewerking met de Kerk, die eenen tweeden Dienaar wil 
beroepen, en de andere zendende Kerken, eene regeling voor de 
samenwerking ten deze te ontwerpen; en 

c. zoo de ontworpen regeling hunne goedkeuring wegdraagt, aan de 
Kerk, die eenen tweeden Dienaar beroept en uitzendt, steun te ver-
leenen uit de generale kas tot een maximum van ƒ1500. 

A R T . 8 8 . 

«Geosteiijke Door Ds. W. B R E N K E M A geschiedt voorlezing van het rapport der 
verzorgers." commissie over D 11 en 13 van het agendum. Met het advies der 

commissie vereenigt zich de Synode na eenige bespreking. Zij oordeelt, 
dat de Kerk van Zeist onder Art. 14 tot regeling tracht te brengen, 
wat in Art. 6 reeds geregeld is, en dat de uitdrukking „beroeping 
der gemeenten" in dit verband niet past. Met betrekking tot de verdere 
voorstellen spreekt zij als haar gevoelen uit, dat geestelijke arbeid, die 
buiten de Kerk omgaat, niet door de Kerk geregeld kan worden. Voor 
zoover Dienaren des Woords, die zulk eenen geestelijken arbeid verrichten, 
in het kerkelijk ambt blijven, is hunne positie in Art. 6 geregeld. 
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A B T . 8 9 . 

Dezelfde rapporteur deelt het rapport mede over de punten D 12 en 14, 
voorstellen in betrekking tot losmaking van predikanten. Na discussie 
en vragen om nadere inlichtingen wordt de slotsom van het rapport door 
de Synode eenparig aanvaard. Deze slotsom luidt aldus: 

l i e t is h a r e overtuiging, da t he t vraags tuk van de losmaking van predikanten zeer moeilijk 
in de bijzonderheden tot oplossing te brengen is, zooals Calvijn ook reeds gezegd heef t . 

Er m a g van Ar t . 11 der Kerkenorde geen misbruik worden g e m a a k t . Onts lag u i t den dienst 
naai A r t . 11 is niet geoorloofd in gevallen, w a a u n de ar t ikelen der kerkeli jke censuur 
zouden moe ten worden toegepas t ; en na de verk iegen verzoening in zulk een geval moet de 
p red ikan t in zijnen ambteh jken dienst worden hersteld. 

Losmaking naa r A r t . i l m a g ook niet geschieden, als de schuld van de gespannen 
verhouding tusschen leeraar en gemeen te ligt bij de laa ts tgenoemde en zij zonder wet t ige 
redenen de losmaking begeer t . 

Toch n e e m t dit niet weg, da t er wel degelijk miss tanden k u n n e n voorkomen, zoodat 
p red ikan t en gemeente niet meer kunnen samen gaan , en losmaking door de Clas«e m e t 
behulp van de deputa ten der Par t icu l ie re Synode noodzakelijk is ; van welk geval ook reeds 
gehandeld is in Art. 11 van de part icul iere vragen der Nat ionale Synode van Dord rech t 
in 1578. 

Losmaking, of beter nog „ontslag u i t den dienst" , wil dan zeggen: den betrokken lee iaar 
in eene positie te brengen, da t hi j in geenen vasten dienst is. Ten behoeve van dergeli jke 
losmaking n a a r Art . 11 eenen algemeenen regel voor de fmancieele verpl icht ing der 

gemeente , wier Dienaar losgemaakt is. te geven, ach t de commissie niet \ \e l mogeli jk. 
Hoe groot de som van he t wach tge ld van den onts lagen Dienaar zal zijn. en hoe lang het 

h e m door de Kei k, welke hij diende, zal worden gegeven, dient aan den Kerkeraad en de Classe te 
worden overgelaten. 

Bij de regel ing van de wach tge lden moet ech te r ook gerekend worden met de positie van 
de vrouw en de minder ja r ige kinderen van den predikant , die van zijne Kerk is losgemaakt , 
indien hij in den t i jd, waar in he t wachtgeld h e m is toegezegd, moch t komen te overlijden. 

A a n s p r a a k op pensioen kan de w e d u w e van eenen losgemaakten Dienaa r niet m a k e n , aan -
gezien deze door zijne losmaking of ontslag zijne aanspraken op emer i taa tsge lden verloren heef t . 

V a n e lke losmaking zal op discrete wijze aan de Classen der Gereformeerde Kerken in 
Nederland kennis worden gegeven, met volledige opgave van redenen. 

A B T . 9 0 . 

Ds. W. B. RENKEMA rapporteert verder over punt D 15 van het agendum, 
voorstel-Utrecht dat het peremptoir examen onder medewerking van 
minstens drie deputaten naar Art. 49 moet worden afgenomen. 
De Synode besluit overeenkomstig het advies der commissie, op dit punt 
niet in te gaan, a. wijl deze zaak reeds in de gewijzigde Kerkenorde is 
geregeld; en b. wijl elke Particuliere Synode het aantal deputaten, dat bij 
een peremptoir-examen tegenwoordig zal zijn, zelve vaststellen kan. • 

A B T . 9 1 . 

Eveneens vereenigt zich de Synode met het advies der commissie over 
punt D 2e van het agendum, voorstel van de Provinciale Synode van Gronin-
gen, om een formulier van onderteekening voor ouderlingen en diaken vast 
te stellen. Dit advies luidt: „aangezien de regeling dezer zaak aan de 
Classen is overgelaten, en door onderscheidene Classen reeds is vastgesteld, 

Losmaking van 
Dienaren des 
Woords. 

Aan ta l van de-
puta ten naar Ar t . 
49 bii het peremp-
toir examen. 

Formulier van 
onder teeken ing 

voor ouderlingen 
en diakenen. 

I 
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Collecten voor 
de Theologische 
Faculteit van de 
Vrije Universiteit. 

is er geene reden voor de Generale Synode, om een dergelijk formulier 
op te stellen. 

A R T . 9 2 . 

Ds. W. B. R E N K E M A doet voorlezing van het rapport over de punten 
B 4, 10-17 (Bijlage XLIX), welke punten alle betrekking hebben op het 
besluit der Generale Synode van Arnhem, waarbij eene tweede collectie 
voor de Theologische Faculteit de Vrije Universiteit aan de Kerken is 
aanbevolen geworden. De conclusiën van dit rapport geven aanleiding 
tot breedvoerige besprekingen van deze zaak en onderscheidene voor-
stellen. De commissie van praeadvies vult de tweede conclusie aan met 
de woorden: „aangezien volgens hare overtuiging daarmede volstrekt niet 
eenige achteruitzetting der Theologische School bedoeld was''. Nadat op 
voorstel van Ds. T. N O O R D E W I E R de discussiën gesloten zijn, wordt tot stem-
ming overgegaan. De eerste conclusie wordt aangenomen met ééne stem 
tegen; de tweede met alle stemmen op twee na; de derde met algemeene 
stemmen. 

De Synode besluit: 
1°. dewijl het principiëele bezwaar van deze protesten reeds behandeld 

is, en wel bij letter K 3 (Art. 25), de bezwaarden naar de 
beslissing op dit punt te verwijzen; 

2°. het niet gewenscht te achten, met het oog op de omstandigheden, 
in eene beoordeeling te treden van hetgeen de Synode van Arnhem ge-
daan heeft, of daarin verandering te brengen, aangezien volgens hare 
overtuiging daarmede volstrekt niet eenige achteruitzetting der Theo-
logische School bedoeld was ; en 

3°. gevolg te geven aan het verzoek van de Provinciale Synode van 
Zeeland: „de Generale Synode noodige de Vrije Universiteit uit, voor-
taan aan elk der voor de opleiding aan hare Theologische Faculteit 
collecteerende Kerken jaarlijks een verslag, waarin rekening en verant-
woording der ontvangen collecten wordt gedaan, toe te zenden; 
waarop ook in sommige bezwaarschriften wordt aangedrongen. 

Betrenring van 
de kerkelijke be-
roering. 

A R T . 9 3 . 

Dezelfde rapporteur deelt ook het advies mede der commissie voor punt B 
5 en 6 van het agendum. Eenparig vereenigt de vergadering zich met 
het advies, om met Zuid-Holland te betreuren, en met Gelderland af te 
keuren, dat er dusdanige toestanden in ons kerkelijk leven zijn; en om 
overigens deze voorstellen en wenschen voor kennisgeving aan te nemen. 

ART. 94. 

Missiven uit on-
derscheidene Ker-
ken in zake de 
kerkelijke beroe-
r ing en de hand-

Nog rapporteert Ds. W. B. R E N K E M A (Bijlage L) over de punten B 
7 en 8 en ten deele C 11, voorstellen en verklaringen van leden uit 
onderscheidene Kerken. Ook met de conclusiën van dit rapport vereenigt 
zich de Synode met algemeene stemmen. Zij besluit derhalve, 
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Theologische 
School. 

a. de verklaringen in al deze geschriften voor kennisgeving aan te havmg van <ie 
nemen; 

b. wat het eerste voorstel betreft, om als haar oordeel uit te spre-
ken, dat een besluit, hetwelk niet uitgevoerd wordt, niet behoeft her-
roepen te worden; 

c. wat het tweede voorstel aangaat, te verklaren, dat er geene reden 
is om dit uit te spreken, wijl er geene voorstellen bij de Synode aan-
hangig zijn, oji de eigen inrichting op te heffen; of om het beding 
van de vereeniging van 1892 niet te handhaven; en 

d. wat het derde voorstel aangaat, te verwijzen naar het blijkens Art. 92 
beslotene. 

ABT. 95. 

Naar het advies van dezelfde commissie in zake B 9 van het agendum, Schrijven van 

schrijven van leden der Kerk te Haarlem (A en B), waarin dezen zich ver- l e d e n te H a a r l e m 

klaren vóór behoud der Theologische School, worden deze brieven voor 
kennisgeving aangenomen. 

ABT. 96. 

De Synode antwoordt naar het advies der commissie van praeadvies op de 
vraag der particuliere Synode van Utrecht, D 16 van het agendum, of 
eene particuliere Synode gehouden is, zoo menigmaal een onderzoek naar 
Art. 8 der Kerkenorde en Art. 179 der Acta van 1893 gevraagd wordt, dit in te 
stellen; ook in die gevallen, waarin de broeder, die begeert onderzocht 
te worden, door haar of door eene andere particuliere Synode eenmaaal of 
meerdere malen na onderzoek is afgewezen, dat elke particuliere Synode ge-
heel vrij is en blijft in de beoordeeling van de toelating van iemand, die 
naar Art. 8 wenscht onderzocht te worden, en er dus geene reden is 
hieromtrent nadere bepalingen te maken. 

Vraag ovei de 
toepassing van 
Art. 8. 

Be7w aai schuft 

A B T . 9 7 . 

Namens de commissie van praeadvies voor punt F 16, bezwaarschrift 
van prof L . L I N D E B O O M tegen de ongegrondverklaring door de Provinciale v a n Prof L i n d e 

Synode van Friesland van zijn protest tegen de leer van Dr. A. K U Y P E R boom uitgesteld 

Jr., Bedienaar des Woords te Makkum en Redacteur van de Friesche 
Kerkbode, dat Paulus wedergeboren en godslasteraar was (Bijlage LI), 
leest Ds. G. E L Z E N G A haar rapport en conclusiën voor Bijlage L I a) ; en 
daarna het daarvan afwijkend advies van het lid der commissie Ouderling D. 
R I J P S T R A (Bijlage L I b). De Praeses stelt voor het bezwaarschrift van 
Prof. L . L I N D E B O O M te laten drukken en de behandeling der voorgelezen 
conclusiën uit te stellen, tot dat over de andere punten van verschil in 
de leer beslist zij. 

Aldus wordt besloten. 
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A B T . 82. 

Afscheidsgroet Namens de afgevaardigden van de Oud-Gereformeerde kerken in Pruisen 
digdeu uit Bent- l ) r e n gt de Praeses den afscheidsgroet aan de vergadering over. 
heira. 

A B T . 9 9 

Afscheid van Ds. j ) s Ku iPEE uit Roseland deelt den Synode mede, dat hij zijne reis moet 
seian" Van ° voortzetten, en bidt in een hartelijk woord van afscheid haar de lei-

ding des Heiligen Geest.es toe, opdat zij in de vele moeilijke vraag-
stukken tot eene bevredigende uitkomst moge komen naar den Woorde 
Gods. De Praeses beantwoordt deze toespraak met den wensch, dat 
de Heere hem moge geleiden op de reis en met het verzoek aan de Ker-
ken in Amerika den dank der Synode voor de afvaardiging en de be-
tuiging van broederlijke liefde en hartelijke sympathie over te brengen. 

Opening. 

Notulen. 

Heilwensch aan 
de Koningin. 

Bezwaarschrift 
van Prof. Linde-
boom tegen het 
curatoren derThe-
ologisohe School. 

Zitting van 31 Augustus 1905. 

Abt . 100. 

Bij het appel nominaal blijkt, dat alle primi-afgevaardigden present zijn 
behalve Ouderling J . S I N G E L S , voor wien de secundus-afgevaardigde D. 
B B E M M E R J Z . zitting neemt : deze betuigt instemming met de Belijdenis-
schriften. Mede is tegenwoordig Ds. J . H . LAATSMAN van Gent, afge-
vaardigde van de Belgische Zendingskerk. 

A b t . 101. 

De notulen van de vorige zitting worden vastgesteld. 

ABT. 102. 

Op voorstel van den Praeses wordt het volgende telegram verzonden 
aan H. M. de Koningin : 

De Gereformeerde Kerken, in Generale Synode vergaderd te Utrecht, 
brengen op dezen gedenkdag Uwer Majesteit hare eerbiedige en hartelijke 
gelukwenschen; moge de God aller genade Uwe Majesteit blijven sterken 
en bekwamen, opdat Uwer Majesteits regeering ten rijken zegen moge 
zijn voor ons volk. 

Namens de Synode, 
B. VAN SCHELVEN, 

Praeses. 
ABT. 103. 

Ds. H . H O E K S T R A rapporteert over het bezwaarschrift van Prof. L . 

L INDEBOOM tegen het besluit van de curatoren der Theologische School 
(Bijlage LII). 
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1°. Tegen de wijze, waarop de curatoren hebben besloten, om voortaan 
de „Handelingen" der curatoren te doen verschijnen zonder voorwoord, 
heeft Prof. L . L I N D E B O O M het bezwaar, dat het besluit genomen is 
zonder voorafgaand overleg der curatoren met de professoren 
(Bijlage Lila). 

De Synode neemt de volgende overwegingen der commissie over: 
a. dat het recht van de curatoren om te besluiten, dat voortaan de „Han-

delingen" zonder voorwoord zullen verschijnen, door niemand betwist 
wordt, noch met reden betwist kan worden; 

b. dat het hooren van Prof. L . L I N D E B O O M over de tegen het voorwoord 
der laatste „Handelingen" ingekomen klacht, vóór de curatoren het 
besluit namen, terecht door de curatoren niet noodzakelijk of wensche-
lijk kan geacht zijn ; 

c. dat de curatoren wel over eene of andere zaak kunnen handelen en 
daarin besluiten zonder eerst het advies van de hoogleeraren daar-
over te hooren ; en 

d. dat beoordeeling door de Synode, in hoeverre de curatoren in dit geval 
ten opzichte van het sub b en c aangevoerde den besten weg hebben 
gekozen, niet noodig is te achten ; 

Zij besluit dies, naar het advies der commissie, zonder hoofdelijke 
stemming, dat zij geene reden vindt om de handelingen van de cura-
toren in deze zaak af te keuren, en verklaart mitsdien het bezwaar 
van Prof. L . L I N D E B O O M niet gegrond. 

2 ° . Prof. L L I N D E B O O M heeft bezwaar tegen eene uitspraak van het 
curatorium, vermeld in Art. 31 van de „Handelingen" der 65ste 
curatoren-vergadering en behelzende een afkeuring over des hoog-
leeraars optreden in de pers met raadgevingen inzake de verkiezing 
en benoeming van ouderlingen en diakenen en afvaardiging tot meer-
dere vergaderingen en eene vermaning tot onthouding (Bijlage Lila). 

Naar het advies der Commissie neemt de Synode het volgend besluit: 
de Synode, overwegende 
1°. dat de bedoelde raadgevingen van Prof. L . L I N D E B O O M er toe strek-

ken, dat men bij de verkiezing van kerkeraadsleden en leden der 
meerdere vergaderingen er onder anderen bijzonder op zal letten, 
of zij aangaande het vraagstuk van de opleiding der Dienaren des 
Woords eene bepaalde denkwijze vertegenwoordigen ; 

2°. dat het niet geraden is, aan de vereischten, die Gods Woord stelt 
voor degenen, die den Heere in het ambt zullen dienen, eene voor-
waarde toe te voegen, die aan het terrein van de geschillen over 
de opleiding ontleend is; welke voorwaarde onwillekeurig het karak-
ter krijgt van een criterium, waarop vóór alle dingen te letten is; 

3°. dat, zooverre deze raadgevingen opgevolgd worden, in de overwe-
gingen bij de keuze van kerkeraadsleden en leden van meerdere ver-
gaderingen een motief wordt ingebracht, dat noch in de H. Schrift 

\ 
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Protest tegen 
de verkiezing 

van Kerkeraads -
ledon te Nieuwe 
Pekela. 

Protes t in zake 
het gedrag van 
eenen Ouderl ing 
te Nieuwe Pekela. 

noch in de Liturgie steun vindt, en alzoo strekt tot vervalsching 
van de kerkelijke verkiezingen ; 

4°. dat, al is het dat motieven, die niet mede eene keus mogen bepalen, 
soms onuitgesproken kunnen werken, dit geen recht geeft zoodanige 
motieven openlijk te propageeren ; 

5°. dat de schadelijkheid van deze raadgevingen voor den vrede en den 
welstand der Kerken reeds al te zeer gebleken is; en 

6°. dat in aanmerking genomen de bekendheid en duidelijkheid der 
zaken, waarover het ging, van het curatorium niet geëischt kan 
worden, dat het vóór zijn besluit met Prof. L . LINDEBOOM er over 
zou handelen of het advies van de hoogleeraren inwinnen ; 

besluit, de handeling van curatoren goed te keuren en mitsdien het 
protest van Prof. L . LINDEBOOM daartegen ongegrond te verklaren. 

Dit besluit wordt genomen met algemeene stemmen op twee na, terwijl 
één der adviseerende leden zich van advies onthield. 

ART. 1 0 4 . 

Dr. J . C. DE MOOR rapporteert over F 28c en 28e van het agendum, 
protest van W . L MEIJER, J. LUTH, en D. v. W I J K , leden en van E. 
HUIZING, diaken, der Gereformeerde Kerk te Nieuwe- Pekela tegen het 
besluit der Provinciale Synode van Groningen in zake de verkiezing van 
diakenen te Nieuwe-Pekela, en protest van 69 leden der Gereformeerde 
Kerk van Nieuwe-Pekela tegen een besluit van de Provinciale Synode van 
Groningen in zake de verkiezing van ouderlingen en diakenen in voor-
noemde gemeente (Bijlage LUI). 

Aangezien der commissie niet gebleken is, dat wettige bezwaren aan-
gaande de leer, het leven of de ambtsgaven der betrokken broederen zijn 
te berde gebracht, adviseert zij der Synode, de handelingen der Classe 
Stadskanaal en der Provinciale Synode van Groningen te dezen opzichte 
goed te keuren, en van deze beslissing kennis te geven aan den Kerke-
raad te Nieuwe-Pekela, de Classe Stadskanaal, de Provinciale Synode 
van Groningen en de protesteerende broeders. 

Aldus wordt besloten. 

ART. 105. 

Dezelfde rapporteert over F 28, 28«, 286, protesten tegen de uitspra-
ken van de Provinciale Synode van Groningen en van de Classe Stads-
kanaal in zake het gedrag van A . NIEBOER, ouderling te Nieuwe-Pekela 
(Bijlage LIY). 

De commissie overwegende, 1° dat tegen de handelingen der Classe 
Stadskanaal en der Provinciale Synode van Groningen geen formeel be-
zwaar kan worden ingebracht; 2" dat de tegenwoordige verhouding tus-
schen een deel van den Kerkeraad te Nieuwe-Pekela in het algemeen 
en den ouderling A. NIEBOER in het bijzonder eenerzijds, en een groot deel 
der gemeente andererzijds geheel en al in strijd is met den eisch van 
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Gods Woord en met de Gereformeerde Kerkenorde, den naam des Heeren 
groote smaadheid aandoet, de gemeente in opspraak brengt, haar boven-
dien aan ernstige gevaren bloot stelt en grootelijks zondig is voor den 
Heere; 3° dat haar gebleken is, dat de pogingen der door de Provinciale 
Synode van Groningen benoemde verzoeningscommissie tot geen resultaat 
hebben geleid, maar dat het nog niet geheel onmogelijk is, dat door het 
aanwenden van andere middelen eene verzoening ter plaatse bewerkt 
worde, stelt aan uwe vergadering voor: 1° de handelingen der Classe 
Stadskanaal en der Provinciale Synode van Groningen ten dezen goed te 
keuren; 2° eene commissie van drie broederen te benoemen met last en 
volmacht eene poging te doen, om alsnog eene verzoening te weeg te . 
brengen en de ergerlijke misstanden zoo spoedig mogelijk te doen weg-
ruimen; 3° van dit besluit en deze overwegingen kennis te geven aan 
den Kerkeraad te Nienwe-Pekela, de Classe Stadskanaal, de Provinciale 
Synode van Groningen en de protesteerende broederen. 

De Synode besluit alzoo en benoemt tot commissie van verzoening 
Prof. Dr. H. B O U W M A N , D E . J . HANW en Ds. W. B R E U K E L A A R . 

ART. 106. 

Ds. J . H. L A A T S H A N van Gent (België) spreekt de Synode toe (Bijlage Toespraak van 
L Y ) en wordt beantwoord door Prof. Dr. H. B O U W M A N , die er nadruk Ds" J ' H ' Laats" 
op legt, dat het wenschelijk is, dat jongelingen uit de zuidelijke Neder-
landen in de noordelijke Nederlanden worden gevormd tot den Dienst 
des Woords. 

De uitnoodiging, om de Gereformeerde Kerken te doen vertegenwoor-
digen op de eerstkomende Synode der Belgische Zendingskerk, zal worden 
gesteld in handen van de te benoemen deputaten voor de correspondentie 
met de buitenlandsche Kerken. 

ART. 107. 

De Synode keurt goed, dat de beide Dienaren, afgevaardigden van de Afwezigheid der 

erken van Gelderland, het nog r 
om buitengewone werkzaamheden. 
Kerken van Gelderland, het nog resteerend deel der zitting afwezig zijn TlieuarorlvatlG<*'' 

derland. 

A R T . 1 0 8 . 

Dr. J. C. DE M O O R rapporteert over F 6 en 1 0 van het agendum, het 
rapport van de deputaten voor de zaak te Beekbergen en het verzoek 
van Ds. J . T E V E S TZN. te Warnsveld, om revisie van eene uitspraak der 
Generale Synode te Arnhem in zijne zaak. (Bijlage L YI). 

De commissie stelt voor: 
1°. aan de deputaten der vorige Synode dank te betuigen voor den 

door hen verrichten arbeid en hun décharge te verleenen ; 
2 ° . op het verzoek van Ds. J . T E V E S TZN. niet in te gaan, wyl door 

5 

Verzoek van Ds 
Teves om revisie 
van zijne znak 
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hem geen novum is ter tafel gebracht, op grond waarvan revisie zou 
kunnen worden toegestaan, en doorhem ook.schuldbelijdenis is gedaan; en 

3°. van het tweede lid van dit besluit kennis te geven aan Ds. J . T E V E S T Z N . 

Naar dit advies der commissie besluit de Synode. 

A R T . 1 0 9 . 

Bezwaarschrift 
van A. van der 
Nagel J r . 

Prof. P. B I E S T E K V E L D rapporteert over F 27 en 27bis van het agendum, 
het bezwaarschrift van A . VAN D E E N A G E L Jr . (Bijlage L V I I ) . 

De commissie van advies, overwegende, 
a. dat de Provinciale Synode terecht meende, dat in de opheffing der 

censure het eereherstel was begrepen, omdat daarin werd uitgespro-
ken, dat de censuur ten onrechte was opgelegd, zonder dat daarmee 
echter een oordeel over de handelingen van den Kerkeraad van Rot-
terdam (B) in 1893 en 1895 werd uitgesproken; 

b. dat hetgeen door de minderheid der Provinciale Synode van Zuid-
Holland werd voorgesteld, volkomen juist moet worden geacht, daar 
br. A . VAN DER N A G E L Jr . blijkbaar eene uitspraak der meerdere ver-
gaderingen wenscht over het bezwaar van zijnen vader tegen den 
Kerkeraad van Rotterdam (B), daar zijn vader intusschen met onze 
kerkelijke gemeenschap heeft gebroken en zelf zich met zijne zaak 
niet tot de meerdere vergaderingen heeft gewend; 
adviseert der Synode, om 

a. in overeenstemming met de uitspraak van de Provinciale Synode 
van Zuid-Holland het eerste verzoek van br. A . VAN D E E N A G E L J r . 
af te wijzen ; 

b. br. A. VAN D E E N A G E L J r . met zijn bezwaar tegen den Kerkeraad van 
Rotterdam (B) te verwijzen naar dien Kerkeraad zelf; en 

c. van deze beslissing kennis te geven aan br. A. VAN DER N A G E L Jr., 
aan de Classe Rotterdam aan de Provinciale Synode van Zuid-Hol-
land en aan den Kerkeraad van Rotterdam (B). 

Naar dit advies besluit de Synode. 

ART. 110. 

Verband tusschen 
de Kerken en de 
Theologische Fa-

culteit van de 
Vrije Universi-
tei t . 

Ds. R . J . W. R U D O L P H rapporteert over B 3, rapport van de deputaten 
voor de oefening van het verband^tusschen de Gereformeerde Kerken en 
de Theologische Faculteit van de Vrije Universiteit te Amsterdam (Bijlage 
LVIII). 

Naar het advies der commissie besluit de Synode, 
1°. de handelingen van de deputaten voor de oefening van het verband 

tusschen de Gereformeerde Kerken en de Theologische Faculteit 
van de Yrije Universiteit te Amsterdam goed te keuren, en deze 
deputaten met dankzegging voor hunnen arbeid te déchargeeren; en 

2°. in plaats van drie, vijf deputaten te benoemen voor de oefening 



6 7 

van het verhand tusschen de Gereformeerde Kerken en de Theo-
logische Faculteit van de Vrije Universiteit. 

De Praeses doet hierbij voorlezing van eenen brief van Ds. J . VAN A N D E L , 

waarin deze verzoekt buiten aanmerking te blijven voor eene benoeming 
als deputaat voor eenige zaak. Met dankzegging worden door den Praeses 
herinnerd de diensten door Ds. J . VAN A N D E L den Kerken bewezen en wordt 
deelneming betuigd in zijnen vei zwakten lichaamstoestand. De Synode 
besluit, dit in een schreven aan hem te melden. 

ABT. 111. 

Door D. D. W. B R E U K E L A A R , W. H. G I J P E N J K . , J . D. V. D. M O N N I K , 

R . J . W R U D O L P H wordt het volgende voorstel ingediend, dat in handen 
gesteld wordt van de vierde commissie: 

De ondergeteekenden, overwegende, dat het verband tusschen de Gere-
formeerde Kerken en de Theologische Faculteit der Vrije Universiteit 
nog niet afdoende geregeld is, stellen aan de Synode voor, vijf deputaten 
te benoemen met de opdracht, eene herziening van de tegenwoordige 
regeling van het verband tusschen de Gereformeerde Kerken en de 
Theologische Faculteit van de Vrije Universiteit te ontwerpen, en dit concept 
vóór den ls t3U Februari 1908 ter kennis van alle Kerken te brengen en 
in te dienen bij de eerstvolgende Generale Synode. 

ART. 112. 

Ouderling W. F. N A U T A rapporteert omtrent het verslag van den Ker-
keraad van Amsterdam aangaande het Petronella-hospitaal, E 7e 
(Bijlage LIX). 

De Synode besluit naar het advies der commissie, hare waardeering 
uit te spreken voor haren arbeid aan de vereeniging „Dr. Scheurer's hospitaal", 
en aan alle anderen, die blijkens het rapport hunne toewijding hebben 
betoond; en den te benoemen deputaten voor de Zending op te dragen, 
de Kerk van Amsterdam voor den medischen dienst telke jare, tot de 
eerstvolgende Synode, op een door haar bij de deputaten ingediend met 
redenen omkleed verzoek, te steunen met eene subsidie tot een maximum 
van /"3000. 

ART. 113. 

Prof. D R . A . G H O N I G rapporteert aangaande de Keuchenius school, 
rapport van de Zendingsdeputaten, hoofdst. 11 (Bijlage LX). 

Namens de commissie van advies stelt hij voor, 
a. goed te keuren de handelingen der deputaten voor de Zending in 

zake de Keuchenius-school; f 

b. dank te zeggen aan de Algemeene vergadering der arbeiders en 
den Raad van toezicht voor hunnen gewaardeerden arbeid in het 
belang der school; 

Brief van Ds. van 
Andel. 

Voorstel in zake 
het verband tus-
schen de Kerken 
en Theologische 
Faculteit van de 
Vrije Universiteit 

Petronella-hos-
pitaal. 

Keuchenius-
school. 
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c. af te keuren, dat de verplaatsing, hoezeer op zich zelf gewenscht, 
is geschied tegen het besluit van de deputaten voor de Zending; 

d. den te benoemen deputaten voor de Zending op te dragen de zaak 
der Keuchenius-school te leiden in de richting, welke werd 
aangewezen en ingeslagen door de besluiten van de Generale Synode 
van Arnhem. 

Aldus wordt besloten. 

ART. 114. 

Ouderling K. K I N K H O R S T rapporteert omtrent het 9 J o artikel van het 
deputaten voor de 20ste hoofdstuk van het Zendingsrapport, de rekening en verantwoording 
Zon duig. der deputaten voor de Zending (Bijlage LXI). 

De commissie heeft het kasboek met de quitanties nauwkeurig na-
gezien en in orde bevonden, en stelt voor de rekening en verantwoor-
ding der deputaten voor de zending goed te keuren, en hen met dank-
zegging daarvoor te déchargeeren. 

Rekening en ver-
antwoording dar 

Verzoek van do 
Kerk van Brielle. 

ART. 115. 

Ouderling M. U B B E N S brengt rapport uit over K 4 van het agendum, 
een verzoek van de Kerk van Brielle, dat de Generale Synode besluite 
tot het doen uitvoeren van de noodige reparatiën aan het kerkgebouw 
dezer gemeente, dat het eigendom is van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland. 

De commissie adviseert, aan de Classe Brielle op te dragen, om, na 
onderzoek in hoeverre bedoelde reparaties noodzakelijk zijn en hoeveel 
door de Kerk van Brielle zelve zou kunnen worden bygedragen in deze 
onkosten, deze zaak namens de Generale Synode te bewerkstelligen. 

De Synode besluit, eenen deputaat te benoemen, die met de Classe 
Brielle a. den eigendom van het kerkgebouw regelt; en b. een plan ont-
werpt en uitvoert in den geest van bovenstaand advies. 

ART. 116. 

Rapport van de- Ds. G . G E E R D S rapporteert over L 1 van het agendum, het rapport 
aïgeméene°° r kas v a n deputaten voor de algemeene kas voor hulpbehoevende Kerken 
voor hulpbehoe- (Bijlage L X I I ) . 

Naar aanleiding van den staat van ontvangst en uitgaaf, die door de 
commissie nagezien en in orde bevonden is, maakt zij de opmerking, dat 
de gewoonte van sommige provinciën, om eene vaste som te storten in 
de kas, in strijd is met het door de Generale Synode van Groningen in 
1899 bepaalde, dat door alle Kerken van de eerste collecte voor hulp-
behoevende Kerken een derde deel in de algemeene kas zal worden gestort. 

Zij adviseert ten slotte de Synode, en deze besluit naar dit advies. 
1°. de deputaten te déchargeeren en dank te zeggen voor hunnen arbeid; 
2°. hun vrijheid te geven, bij de verdeeling der beschikbare gelden, in 

vende Kerken. 
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bijzonderen zin rekening te houden met de Kerk te Helmond, zoodat 
deze een en zekeren voorsprong boven andere aanvragen zoude hebben ; 

3°. deputaten te machtigen, om met het oog op bovengenoemde opdracht, 
met nadruk, namens de Generale Synode aan de belangen dezer kas den 
Kerken aan te bevelen; 

4°. deputaten op te dragen in overleg te treden met de Kerk van 
Kootwijk, met de Kerken der Classe Apeldoorn en met die der 
provincie Gelderland, ten einde te geraken tot wijziging in de 
bepaling van de te storten bijdragen in dien zin, dat de generale 
kas daardoor moge worden ontlast; en 

5°. het mandaat van de deputaten dezer kas te continueeren; 

A R T . 1 1 7 . 

D K . J . H A N I A rapporteert over E 7 d van het agendum, het verzoek 
van de Kerk van Heeg, dat de Generale Synode uitspreke, of leden van 
eene Gereformeerde Kerk in Indië, die zich metterwoon gevestigd hebben 
op het Zendingsterrein van eene Gereformeerde Kerk in Nederland, al 
dan niet hunne attestatiën behooren in te dienen bij de Kerk, op wier 
terrein zij zijn gaan wonen. 

Het uitvoerig rapport (Bijlage LXIII) besluit met de drie volgende 
voorstellen, welke door de Synode worden aangenomen. 

1°. Op de vraag, „of leden van eene Kerk in Indië hunne attestatie 
behooren in te dienen bij de Kerk, op wier terrein zij zich metter-
woon vestigen, moet bevestigend worden geantwoord, zoodat deze 
leden worden ingeschreven als „buitenleden" van de Kerk, op wier 
terrein zij zich vestigen. 

2". Dit houdt echter niet in, dat lidmaten, die uit eenige Kerk ver-
trekken en op het terrein van eene andere Kerk komen wonen, de 
Kerk, die zij verlieten, niet meer financieel kunnen blijven steunen: 
integendeel zulke lidmaten mogen te allen tijde financieelen steun 
blyven geven aan de Kerk, waaruit zij vertrekken ; soms behooren 
zij dat, om den nood der Kerk, ook wel te doen. 

3°. Met het oog op de „overplaatsing" in Indië mag, bij vertrek uit 
de eene Kerk naar het terrein van eene andere Kerk, het aanvragen 
van attestatie nagelaten worden, indien men dit wenscht, mits 
daarvoor deze reden kan worden bijgebracht, dat men de Kerk, 
waaruit men vertrekt, slechts voor korten tijd metterwoon zal verlaten. 

A R T . 1 1 8 . 

Dr. J. H A N I A rapporteert over het 8s te van de voorstellen der deputaten 
voor de Zending: de Synode beslisse over het concept in zake de insti-
tueering van Kerken op Jave, (Zendingsrapport 21 sub 2, 22 sub 8 en 
bijlage I) 

Dit geeft aanleiding tot eene bespreking, die in deze zitting niet ten 
einde wordt gebracht. 

Attestatiën van 
leden eener Gere-
formeerde Ketk 
in Indie, wonende 
op het Zendings-
terrein eener Ne-
derlandsche Gere-
formeerde Kerk. 

Institueering van 
Kerken op J.iva. 
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Notulen. 

Telegram van de 
Koningin. 

Een ovemplaar 
dor Acta aan alle 
buitenlandsohe af . 
ge vaard igden. 

Bericht van Bs. 
Teves 

Schri jven van 
Rev. James Zwe-
nier. 

Rappor t over de 
»leergeechillen"-

Regel ing der 
werkzaamheden. 

Zitting van Vrijdag 1 September 1905. 
A B T . 1 1 9 . 

De notulen der vorige zitting worden gelezen en goedgekeurd. 

A b t . 1 2 0 . 

De Praeses doet mededeeling van een telegram ingekomen van H. M. 
de Koningin, en van dezen inhoud: 

Ds. B. VAN S C H E L V E N , Praeses der Gereformeerde Synode te Utrecht. 
Hare Majesteit draagt mij op Hoogstderzelver oprechten dank te be-

tuigen voor gelukwenschen en zegenbeden der Gereformeerde Kerken 
(w. g.) S C H I M H E L P E N N I N C K . 

Adjudant van dienst. 
ABT. 121. 

Wordt besloten aan alle afgevaardigden van buitenlandsclie Kerken 
een exemplaar van de Acta dezer Synode toe Ie zenden. 

ABT. 122. 

Een bericht van Ds. J . T E V K . S , dat hij bereid is over te komen voor 
de behandeling van zijne zaak, wordt voor kennisgeving aangenomen, 
wijl in deze zaak reeds eene beslissing genomen is. 

ABT. 123. 

De Praeses doet voorlezing van een schrijven van Rev. J A M E S F. Z W E M E R , 

door „The Reformed (Dutch) Cburch in America" afgevaardigd, waarin 
deze bericht verhinderd te zijn over te komen en zich daarom schriftelijk 
van zyne opdracht" te willen kwijten. Besloten wordt dezen brief als 
bijlage in de Acta op te nemen (Bijlage LXIV). 

A B T . 1 2 4 . 

Prof. Dr. H. H. K U Y P E B brengt het rapport uit van de commissie, in 
welker handen gesteld waren een aantal bezwaarschriften van gemeente-
leden van Delft, Voorburg, 's Gravenzande, Gouda (A), Hillegom, Assen 
en den Kerkeraad van Hoorn, benevens een tijdens de Synode ingekomen schrij-
ven van den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Groningen (A) (Bijlage 
LXV). Met bijzondere belangstelling hoort de Synode dit rapport aan, dat 
met algemeene stemmen door de commissie is aangenomen en door al hare 
leden is onderteekend, en besluit het te laten drukken en daarna te 
behandelen. 

ABT. 125. 

Op voorstel van den Praeses besluit de Synode a s. Dinsdag niet te 
vergaderen. De commissiën zullen op dien dag bijeenkomen om, zoo 
mogelijk, al hare in te dienen rapporten gereed te maken voor de zit-
tingen der Synode, die Woensdag weder zullen beginnen. 
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A R T . 1 2 6 . 

Insgelijks wordt aangenomen het voorstel van den Praeses om aan het 
moderamen op te dragen, de voordracht te doen voor de benoeming der 
deputaten, door deze Synode voor onderscheidene zaken aan te wijzen. 

Het modorainen 
zal voordragen 

voor de benoe-
mingen. 

ART. 127. 

De beraadslaging over de conclusie van de commissie van praeadvies Ins t i tuee r ing 

inzake punt 22 sub 8 (vgl. punt 23 sub 2 en bijlage I) van het rapport K e r k e n 01 

van de deputaten voor de Zending wordt hervat (Art. 118 en Bijlage 
LXVI); vooral over 4° ad C van bijlage I van dit rapport. 

Na breede bespreking van dit punt wordt het voorstel van Ds. W. 
H. G I S P E N JR. , om de beslissing over deze zaak uit te stellen tot eene 
volgende Synode, verworpen tegen de adviseerende stem van 6 leden en 
de keurstem van 13 leden. Vervolgens brengt de Praeses de con-
clusie van het rapport der commissie van praeadvies in stemming; 
deze wordt aangenomen tegen de adviseerende stem van 5 en de 
keurstem van 7 leden. Zij luidt aldus: de Synode stelle het genoemde 
concept vast als leiddraad voor de institueering van Kerken op Java. 

A R T . 128. 

Ds. W. B R E U K E L A A R brengt rapport uit over het protest van den heer DE HEER J . J . 

J . J . VAN A L P H E N , F 11, 12 en 13 van het agendum Zonder van A1Phon-
stemming vereenigt zich de Synode met de conclusién van dit rapport 
(Bijlage LXVIX): 

a voldoening uit te eprekeu over het feit, dat de heer J. J. VAN 
A L P H E N zijn protest terug neemt en al de door hem na de Synode 
van Middelburg tegen de Gereformeerde Kerken uitgesproken be-
schuldigingen herroept onder betuiging van leedwezen; 

b. te verklaren, dat, hoewel met blijdschap nota wordt genomen van 
des heeren J. J . VAN A L P H E N ' S belijdenis en van zijne begeerte om 
in de gemeenschap der Gereformeerde Kerken weder te keeren, de 
Synode thans nog blijven moet bij de besluiten, door de Synode 
van Middelburg in zijne zaak genomen; en dat een eventueel ver-
zoek uitgaande van de heer J J. VAN A L P H E N tot opening van den 
weg, om in de Gereformeerde Kerken naar den dienst des Woords te 
mogen staan, alleen in overweging kan genomen worden, nadat hij 
weder tot de kerkelijke gemeenschap met de Gereformeerde Kerken 
zal zijn teruggekeerd; en 

c. aan de te benoemen deputaten voor de Zending op te dragen 
om, bijaldien de heer J. J . VAN A L P H E N weêr tot de kerkelijke ge-
meenschap met de Gereformeerde Kerken teruggekeerd is, hem, des-
noodig, te steunen tot voorziening in zijne behoeften, met eene bij-
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Bezwaarschrift 
va n Ds. Plet. 

drage uit de generale kas tot een maximum van /'400 per jaar 
tot de e.k. Generale Synode. 

Aan den heer J . J . VAN A L P H E N zal van dit besluit worden kennis 
gegeven. 

ABT. 129. 
Prof. Lindeboom 

neemt een be-
zwaarschrift terug 

Regeling naar 
Art. 13 der Ker -
kenorde. 

De Praeses leest de volgende verklaring van Prof. L . L I N D E B O O M voor: 
Yan den voorzitter der commissie vernomen hebbende, dat, naar haar 

oordeel, de Synode op het bezwaarschrift F 17 moeilijk kan ingaan, ben 
ik bereid om die reden dit bezwaarschrift van het agendum af te nemen. 

Wordt besloten dit punt van het agendum af te voeren. 

ABT. 130. 

Prof. Dr. H . B O U W M A N rapporteert namens de commissie van praeadvies 
over de punten F 25 en 26 van het agendum, bezwaarschiift van Ds. 
C . M . W . P L E T te Zwolle tegen een besluit der Provinciale Synode van 
Gelderland (Bijlage LXVI1I). Zonder discussie stemt de Synode in met 
het oordeel der commissie en spreekt zij uit, 

a. dat de Kerkeraad van Wezep en de Classe Harderwijk gehouden 
zijn, zoo spoedig mogelijk aan hare ïinaiicieele verplichtingen jegens Ds. 
C . M . W . P L E T te voldoen: 

b. dat zij niet kan ingaan op het verzoek van Ds. C. M. W. P L E T 

om hem financieel te steunen; en 
c. dat afschrift -yan beide uitspraken zal gezonden worden aan de Classe 

is Harderwijk, aan den Kerkeraad van Wezep en aan Ds. C. M. 
W . P L E T . 

A B T . 1 3 1 . 

Aan de orde wordt gesteld de behandeling van het rapport van de 
deputaten voor advies in zake eene nieuwe regeling van de verzorging 
van emeriti-predikanten, predikantsweduwen en -weezen naar art. 13 der 
Kerkenorde (Bijlage LXIX) en de voorstellen der Provinciale Synoden, 
die hierop betrekking hebben H 2—12 van het agendum. Ds. J. A. 
G O E D B L O E D leest het rapport der commissie van advies en de voorstellen, 
die zij aan de Synode aanbiedt (Bijlage LXIXa). Na eenige bespreking 
worden al deze voorstellen aangenomen. Deze Synode besluit derhalve, 

1. het rapport van de deputaten der Synode, nadat de navolgende 
wijzigingen en aanvullingen zijn aangebracht, in zijn geheel over te 
nemen: 

weggelaten wordt bij de ontwikkeling der beginselen op pag. 2 
van het rapport punt 2, wat vermeld staat onder letter d en f; en e 
wordt aldus gelezen: 

„de bijzondere omstandigheden, waarin de emeritus-verklaarde of 
„zijn gezin verkeeren, waardoor verhooging noodzakelijk zou zijn", 

in punt 6 yervalt de volzin: „en dan leert reeds de ondervinding 
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„van de laatste jaren, dat waar zulks inderdaad geschied is, de geheele 
„uitkeering van een billijk pensioen ook voor menige dorpskerk niet 
onmogelijk is"; 

en voorts ook in punt 6 wordt weggelaten van de woorden: „ waar-
bij dan „natuurlijk voor algemeene kerkelijke belangen enz." tot aan 
het slot; 

in punt 7 valt het laatste gedeelte weg: „ja zelfs al zou „dat 
werkelijk het geval zijn," enz. tot aan het slot ; 

voorts in de „Voorstellen aan de Generale Synode om haar te doen 
uitspreken, welke regelingen zij in zake de uitvoering van Art. 13 
der Kerkenorde wenschelijk acht, zonder dat zij zelve die kan voor-
stellen en opleggen, in I met betrekking tot de Kerk eraden 

wordt punt b aldus gewijzigd, dat gelezen wordt in regel 4 de woorden: 
„het laatstelijk genoten tractement"; vermeerderd mei 20°/o voor hel 
van pastorie, vergoeding van huishuur enz". 

in regel 12 wordt achter „tractement" gevoegd: vermeerderd met 
„20°/0 voor het genot van pastorie, vergoeding van huishuur enz'\ 

voorts wordt weggelaten: „bij welke berekening enz", „tot in 
aanmerking komt", en in punt c worde „drie vijfden" veranderd in 
„twee derden" 

ten slotte worden punt b, c en d aan het slot aldus gewijzigd: „dat 
„alles met dien verstande, dat bij korten diensttijd en bij gebleken be-
„ hoe [te door den Kerkeraad niet minder worde uitgekeerd dan hel be-
„drag, dal reeds door de Generale Synode van Middelburg werd 
„bepaald". 

2. aan de deputaten voor deze regeling benoemd in 1902 hartelijk 
dank te betuigen voor den arbeid in dezen door hen verricht. 

ABT. 132. 
Het rapport over de leergeschillen, in de morgenzitting voorgelezen 

(Art. 124) is nu gedrukt in handen van de leden der Synode Een voor-
stel van den Praeses om aanstonds tot behandeling over te gaan wordt 
verworpen. Insgelijks een voorstel van Prof. M. N O O R D T Z I J en Prof. Dr. 
F . L. RUTGEES, om eene avondzitting te houden. Besloten wordt het 
rapport in de zitting van Woensdag a s. aan de orde te stellen. 

Bespreking van 
het rappor t »leer-
geschillen" u i tge -
steld. 

ABT. 133. 

Op voordracht van de afgevaardigden der Provinciale Synoden worden 
tot deputaten, om met de curatoren en de docenten der Theologische 

Deputaten van 
medewerking bij 
eventueele vaca-

School te voorzien in eene eventueele vacature in het college van hoog- turen aan d e T h e -

leeraren aan de Theologische School, ontstaande in de eerste twee jaren o l ° g i s o h e Schooi, 

na deze Synode, benoemd: 
voor de Kerken van Utrecht: Ds. K. F E R N H O U T te Utrecht primus, 

en Ds. G. J . B A R G E R te Driebergen secundus; 
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voor de Kerken van Noord-Holland: Ds. W . B R E U K E L A A R te Zaandam 
primus, en Ds. H . L O U M A N B E Y E R te Landsmeer secundus; 

voor de Kerken van Zuid-Holland, (noordelijk gedeelte): Ds. R. J. W. 
R U D O L P H te Leiden primus, en Dr. J . C . DE M O O R te 'sGravenhage 
secundus; 

voor de Kerken van Zuid-Holland (zuidelijk gedeelte) : Ds. C. B . B A V I N C K 

te Rotterdam primus, en Ds. A . VAN V E E L O te Rotterdam secundus; 
voor de Kerken \ an Zeeland: Ds. R. J . VAN DER V E E N te Goes primus, en 

Dr. L. H. W A G E N A A R te Middelburg secundus; 
voor de Kerken van Noord-Brabanl en Limburg: Ds. J . M. M U L D E R te 

's Hertogenbosch primus en Ds. L. G. Gouis te Zevenbergen secundus; 
voor de Kerken van Groningen: Ds. G . G E E R D S te Appingedam primus, 

en Ds. M . M E Y E R I N G te Wildervank secundus; 
voor de Kerken van Friesland (noordelijk gedeelte): Ds. J . D E K K E R te 

Kollum primus, en Ds. H . M E Y E U te Kollum secundus; 
voor de Kerken van Friesland (zuidelijk gedeelte): Ds. J . D I J K S T R A van 

Joure primus, en Ds. H . D E T I I M E R S te Sneelt secundus; 
voor de Kerken van Drenle: Ds. L. K U I P E R te Hoogeveen primus, en 

Ds. J . B A K K E R te Emmen secundus; 
voor de Kerken van Overijsel: Ds. G . E L Z E N G A te Kampen primus, en 

Ds. J . J . W E S T E R P . E E K VAN E E R T E N te Kampen secundus; 
voor de Kerken van Gelderland: Ds. J . W . A . N O T T E N te Velp primus, 

en Ds. H . H O E K S T R A te Arnhem secundus. 
Bepaald wordt, dat de genoemde deputaten van Zuid-Holland en Fries-

land (noordelijk gedeelte) voor deze zaak zullen optreden, zoolang de split-
sing in twee particuliere Synoden^nog niet heeft plaats gehad. 

ART. 134. 
Do naam »par- De Synode besluit, op voorstel van den Praeses, dat overal waar in de 

ticuiiere synode. r e g e i i n g e n gesproken wordt van Provinciale Synoden, voortaan met het oog 
op de verdeeling van de provinciën Zuid-Holland en Friesland in twee 
synoden gesproken zal worden van Particuliere Synode. 

Revisie van de 
uitspraak over Ds. 
Donkers. 

ART. 135. 

Prof. Dr. H B O U W M A N brengt rapport uit over punt F 32 van het 
agendum, behelzende een verzoek van de Classe Warfuin om het 4 Mei 
1864 gevelde vonnis over Ds. J . A . D O N K E R S te herzien (Bijlage LXX) . 
Met op 2 na algemeene stemmen \ereenigt zich de Synode met de con-
clusie van dit rapport om niet aan het verzoek van de Classe Warfum 
te voldoen en te blijven bij hetgeen in 1896 besloten is. 

ART. 136. 

Rapport van de Ds. R . J . W. R U D O L P H deelt het praeadvies mede van de commissie 
deputaten voor v o o r pUUt B 2, rapport van de deputaten voor het geval van het ontstaan 
en ure aan e e n e r v a c a t u r e 0nder de hoogleeraren aan de Theologische School, waaruit 
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blijkt, dat volgens de notulen van de curatoren-vergadering deze deputaten 
bij drie onderscheidene benoemingen hunne medewerking hebben verleend. 
Overeenkomstig de conclusie door deze commissie voorgesteld worden de 
handelingen dezer deputaten goedgekeurd en worden ze met dank voor 
de vervulling van hun mandaat gedechargeerd. 

De Praeses merkt op, dat deze deputaten kwalijk een zelfstandig rapport 
kunnen indienen, daar zij slechts dienen tot eene tijdelijke uitbreiding van 
het curatorium voor eene bepaalde zaak. Hij stelt daarom voor, dat 
voortaan dit punt niet meer op het agendum voor de Generale Synode 
zal worden geplaatst. 

Aldus besluit de Synode. 

A R T . 1 3 7 . 

Dezelfde rapporteur doet voorlezing van het praeadvies der zelfde 
commissie over het voorstel van Ds. W . B R E U K E L A A R , Ds. W . H. G I S P E N J R . , 

Ds. , 1 . D. VAN DER M U N N I K en Ds. R . J . W . R U D O L P H (Art. 1 1 5 en Bijlage 
LXXI). In overeenstemming met dit advies wordt zonder discusie 
besloten, dit voorstel aan te nemen en vijf deputaten te benoemen met 
last en volmacht eene nieuwe overeenkomst, rakende het verband tusschen 
de Gereformeerde Kerken en de Theologische Faculteit van de Vrije Univer-
siteit, te ontwerpen, en dit concept vóór 1 Februari 1908 aan de Kerken 
te zenden. 

(ie Theologische 
School. 

Voortaan geen 
punt meer op 
het agendum. 

Wijziging van 
de overeenkomst 
tusschen de Ker -
ken en de Vrije 
Universiteit. 

ART. 138. 

Op voorstel van den Praeses besluit de Synode ter aanvulling van het 
beslotene in zake het punt A 4 van het agendum, het verzoek der Par-
ticuliere Synode van Gelderland om medewerking voor den arbeid in de 
Rijnprovincie onder de aldaar verblijfhoudende Nederlandsche Gerefor-
meerden (Art. 51), aan het inoderamen op te dragen, den deputaat 
van de Kerken in Gelderland voor dez;e aangelegenheid namens haar 
mandaat te geven, om voor deze belangen op te kunnen treden bij de 
Overheidspersonen in Duitschland als door haar gevolmachtigd. Dit 
zal geschieden met het oog hierop, dat in deze Rijnprovincie Nederlanders 
uit alle provinciën van Nederland bijeen zyn. Deze deputaat zal echter 
verantwoordelijk blijven aan de Particuliere Synode van Gelderland, terwijl 
uit dit mandaat geene financiëele gevolgen voor de gezamenlijke Kerken 
zullen voortvloeien. 

Prof. M. N O O R D T Z I J geeft in overweging, dat aan deputaten voor de 
correspondentie met de Hooge Overheid worde opgedragen, den Minister 
van Justitie van dit te verleenen mandaat kennis te geven met ver-
zoek dat de Minister van Buitenlandsche Zaken daarmede de Duitsche 
autoriteiten in kennis stelle. Overeenkomstig dit advies wordt besloten. 

Mandaat aan 
den deputaat der 
Kerken van Gel-
derland voor den 
arbeid in de Rijn-
provincie. 

\ 
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Zitting van Woensdag 6 September 1905. 

ART. 139. 
opem"ë- Uit het 'gehouden appèl nominaal blijkt, dat dezelfde afgevaardigden 

van de vorige zitting present zijn behalve Ouderling J . O L T H O F F , voor wien 
Ouderling J . S I . U I S van Andijk plaats neemt, die op de gebruikelijke 
wijze instemming betuigt met de Belijdenisschriften. 

ART. 140. 

Notulen. De notulen van de vorige zitting worden vastgesteld. 

ART. 141. 
Missiven vari Ds. 

Wessels en leden 
van do Kerk van 
Maium. 

De Praeses deelt mede, dat ingekomen zijn missiven van Ds. C. J. 
W E S S E L S van Dwingeloo en van eenige leden van de Kerk van Marum, 
en stelt deze in handen der eerste commissie ter tine van consi-
deratie en advies. 

Verkeerde voor- Naar aanleiding van een ingekomen schrijven van Ds. S . J . V O G E L A A R 
s t ^ , n g e n ln de van Groningen, waarin de aandacht wordt gevestigd op beschouwingen 

in de pers, die de strekking hebben het besluit in zake de verdee-
ling van Zuid-Holland en Friesland, elk in twee ressorten met eene 
eigen Particuliere Synode, toe te schrijven aan bepaalde bedoelingen, con-
stateert de Praeses, dat blijkens het rapport der commissie van ad-
vies en de besprekingen in de synodale vergadering geene andere motie-
ven zijn te berde gebracht dan die van het recht op meer gelijkmatige 
vertegenwoordiging der Kerken; zoodat alle andere genoemde of te noe-
men overwegingen uitsluitend blijven voor rekening van hen, die ze 
uitspreken. 

Visitatie van de 
Zendingsposten. 

A R T . 1 4 2 

Ds. H. D I J K S T R A rapporteert over E 3 van het agendum, voorstellen 
van de Afzonderlijke Vergadering van Dienaren des Woords op het Zen-
dingsterrein (Art. 15 der Zendingsorde), om te komen tot eene geregelde 
visitatie van de verschillende Zendingsposten (Bijlage LXXII). 

Naar het advies der commissie besluit de Synode. 
a. in beginsel uit te spreken, dat die visitatie gewenscht is ; 
b. aan de te benoemen deputaten der Generale Synode voor de Zending 

op te dragen, na ingewonnen advies van de zendende Kerken 
en van de Afzonderlijke Vergadering van Dienaren des Woords op 
Java, eene regeling te ontwerpen en bij de volgende Generale 
Synode in te zenden; en 

c. intusschen der Afzonderlijke Vergadering op te dragen jaarlijks een 
overzicht van den stand der Zending, voor zoover dit per corres-
pondentie mogelijk is, bij de deputaten der Generale Synode voor de 
Zending in te zenden. 
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A R T . 1 2 6 . 

Dezelfde rapporteert over E 4 van het agendum, de voorstellen van 
de Afzonderlijke Vergadering van Dienaren des Woords op het Zendings-
terrein, om te komen tot uitvoering van het bepaalde in Art. 16 der 
Zendingsorde (Bijlage LXXIII). 

Naar het advies der commissie spreekt de Synode uit, 
a. dat zij op heden niet in staat is, over al deze punten een genoeg-

zaam voorbereid oordeel te vellen ; 
b. dat zij echter in het algemeen, voorzooveel zij daarover oordeelen 

kan, instemming betuigt met de gedane voorstellen ; 
c. dat zij aan de Afzonderlijke Vergadering overlaat, deze voorstellen 

uit te werken en, van vertaling vergezeld, in te zenden bij de deputaten 
voor de Zending, die ze met hun advies aan de volgende Generale 
Synode voorleggen ; en 

d. dat zij deputaten voornoemd opdraagt, den catechismus van den 
heer JANSZ, wanneer zij oordeelen, dat de revisie voldoende is en 
de kosten niet te zwaar zijn, te laten drukken. 

Biibelvortalin 
geil, leerboeken 
voor catechetisch 
onderwijs, litur-
gische formulie-
ren en gezangen, 
in den dienst der 
Zending. 

ART. 144. 

Br. H . H I E N S C H brengt advies uit over E 8, rapport (Bijlage LXXIV) 
van de deputaten voor de Zending onder de Joden en over E 9-18, 
concept-regeling voor den Zendingsarbeid onder de Joden (Bijlagen LXXV 
en LXXVa). 

De commissie adviseert: 
1°. aan de deputaten dank te zeggen voor al hunnen arbeid in zake 

de Zending onder de Joden verricht, met décharge van het gehouden 
beheer, en wederom deputaten daarvoor aan te wijzen ; 

2°. het voorstel van de deputaten, om der Joden-Zending in Het Zendings-
blad eenige beschikbare ruimte te geven, niet aan te nemen, omdat 
die begeerde ruimte niet beschikbaar is, wijl zelfs voor de Zending 
onder de heidenen de tegenwoordige omvang van Het Zendingsblad 
te klein is. en eene vergrooting daarvan op hoe bescheiden schaal 
ook, eene verhooging van de kosten onvermijdelijk ten gevolge 
zou hebben, waardoor het voordeel van genoemd blad ten bate der 
Zending belangrijk zoude verminderen ; 

3°. aan de deputaten voor deze Zending het gevraagde aantal gedrukte 
exemplaren van het ingediende rapport ter hand te stellen ; 

4°. in zake de Zending onder de Joden te blijven bij het bepaalde in 
Art. 167 van de Synode van Arnhem van 1902 ; en 

5°. aan de te benoemen deputaten op te dragen, om de oprichting te 
bevorderen van plaatselijke Zendingscomité's, (uitgaande van den 
Raad der plaatselijke Gereformeerde Kerk) de tot bearbeiding van, 
Joden binnen hun ressort, en deze te steunen. 

Naar dit advies besluit de Synode. 

Zending onder 
de Joden. 
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ABT. 1 4 5 . 

Generale Zeti-
dingskas. 

Naam, waarop 
de Zeudings^oe-
deren op Midden-
Java moeten ge-
steld worden. 

Wijziging van 
Art- 12 A 2 van 
de „Algemeene 

Ds. W. B R E U K K L A A B brengt rapport uit over hoofdst. 20 van het 
Zendingsrapport, het financieel verslag (Bijlage LXXVI). 

De voorstellen van de commissie van advies worden door de Synode 
aangenomen : 

a. de rekening en verantwoording van de deputaten der Generale 
Synode voor de Zending goed te keuren en te dtchargeeren ; 

b. den quaestoren dank te betuigen voor al hunne besogne; 
c. den heeren J . C. VAN S C I I A I C K , D. VAN E Y K en H VON M E Y E N F E L U T 

dank te zeggen voor hunnen arbeid; 
d. aan de te benoemen deputaten voor de Zending op te dragen, 

1°. voor ditmaal naar Art. 27 der Zendingsorde namens de Gene-
rale Synode quaestoren te benoemen ; 

2°. namens de Generale Synode eene krachtige opwekking te 
richten tot alle zendende Kerken, om naar vasten regel en 
getrouw, de 10°/o van al hunne inkomsten te storten in de 
generale kas, — en tot de Kerken die nog geene eigen Zen-
ding hebben, om alles wat bij haar voor de Zending inkomt, 
aan de generale kas af te dragen; 

3". zoo spoedig mogelijk eene algemeene collecte in alle Kerken 
uit te schrijven, en na verloop van ten minste één jaar des 
noodig nogmaals eene algemeene collecte te houden; 

4°. in geval van uiterste noodzakelijkheid ter voorkoming van 
stagnatie in den gang der zaken, zoo mogelijk, voorschot op 
te nemen voor rekening der gezamenlijke Kerken tot een 
maximum van ƒ10.000; en 

5°. zoo mogelijk, op de balans de reëele waarde der gebouwen 
in Indië te boeken; 

e. aan de te benoemen deputaten voor de Zending ter uitvoering van 
het bepaalde in Art. 18 al. 2 der Zendingsorde dezelfde instructie 
te verstrekken, die de Generale Synode van Arnhem haren depu-
taten voor de zending gaf. 

ABT. 146. 

Dezelfde rapporteert over het rappoit en advies over de vraag: op 
welken naam moeten de Zendingsgoederen op Midden-Java gesteld worden? 
Zendingsrapport, hfdst. 21, 3 en bijlage II. 

De Synode besluit: a. aan de Deputaten dank te zeggen voor hun 
rapport en advies aan de Kerk van Heeg; en b. de Kerken te adviseeren, 
zooveel mogelijk in overeenstemming met dit advies te handelen. 

ABT. 147. 

Ds. W . B E E U K E L A V E merkt op, dat door de genomen beslissing inzake 
het Petronella-hospitaal (Art. 112) eene wijziging noodzakelijk is in 
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de Algemeene bepalingen voor den medischen dienst naar Art 12 der 
Zendingsorde en stelt namens de commissie van advies voor A 2 
aldus te lezen: bovendien draagt de Generale Synode aan hare deputaten 
voor de Zending op, de Kerk van Amsterdam voor haren medischen 
dienst, op haar gemotiveerd verzoek des noodig. te steunen met eene 
jaarlijksche subsidie tot een maximum van /"3000 tot aan de e. k. Ge-
nerale Synode. Aldus wordt besloten. 

bepalingen voor 
den modischen 

dienst. 

ART. 148. 

Prof. Dr. A. G. H O N I G rapporteert namens dezelfde commissie over E 
1 van het agendum, het rapport van de deputaten der Generale Synode 
voor de Zending (Bijlagen LXXYII en LXXVIIa). De rapporteur deelt 
vooraf mede, dat die leden van de commissie, die in de laatste drie jaar 
als deputaten hebben gediend, aan de behandeling van deze aangelegenheid 
geen deel hebben genomen. 

Hij stelt voor: 
a. aan de gewezen deputaten der Generale Synode voor de Zending 

warmen dank te brengen voor hunnen veelvuldigen arbeid; 
b. het uitgebracht rapport goed te keuren en het zegel te hechten 

aan den arbeid der deputaten, voor zoover die goedkeuring nog 
niet mocht zijn verleend; en 

c. voornoemde deputaten te déchargeeren; 
Met een woord van bijzondere waardeering bij monde van den Praeses 

neemt do Synode deze voorstellen aan. 

Rapport van do 
deputaten voorde 
Zending. 

ART. 149. 

De Praeses stelt aan de orde het rapport over de leergeschillen 
(Artt. 114 en 132). 

De rapporteur Prof. Dr. H. H. K D Y P E R brengt namens de commissie van 
advies de volgende wijzigingen aan. In het begin van de eerste alinea, 
leze men voor „uitspraak" „beslissende uitspraak" in de derde alinea 
van de verklaringen, voor „jonggeboren" „jong gestorven"; en voor 
„deze wedergeboorte" „de wedergeboorte van deze en andere". 

Ouderling D R I J P S T R A verklaart, dat bij het rapport mede onderteekend 
heeft, alleen omdat hij daarin eenen grondslag tot pacificatie wenscht 
te zien. 

Prof. L . L I N D E B O O M wijst er op, dat hij alléén over de vier verklaringen 
in het rapport wenscht te handelen, wijl de Synode alleen daarover haar 
oordeel heeft uit te spreken, en stelt aan de Synode de volgende vragen 
en wenschen: 

Ondergeteekende, zeer waardeerend de begeerte en het streven der commissie in zake «de 
leergeschillen" om te bevorderen de eenheid van gevoelen en spreken in de Kerken, en van 
harte bereid om zoover mogelijk den broederen tegemoet te komen, zal zich bepalen tot 
enkele volstrekt noodzakelijke vragen en wenschen, welker beantwoording voor hem beslissend 

Leergeschillen. 
Amendementen 
op het rapport. 
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zal zijn voor zijne uit te brengen advies. Hij hoopt zeer, dat de commissie en de Synode zooveel 
mogelijk willen medeweiken om het ook hem mogelijk te maken , me t eene goede en onbe-
zwaarde consciëntie en een blij en dankbaa r h a r t de verklar ing a a n de Kerken voor zijne 
rekening te nemen en daa rnaa r zich te gedragen. 

I. Vertrouwende, dat , geli jk bij alle rapporten en adviezen van commissiën, de Synode 
van dit rappor t en advies alleen de conclusiën overneemt, verzoekt hij, da t bij deze 
zaak ui tdrukkel i jk in de Acta worde opgeteekend, da t de Synode deze »korte verklar ing 
omt ren t de vier bovengenoemde p u n t e n " afleggend, niet geacht m a g wordpn, zich over de 
historische en andere beschouwingen en overwegingen der commissie te hebben ui tgesproken. 

II. W a t de »korte verklar ing" zelve a a n g a a t : 
in punt 1 is hem niet duidelijk de zin en s t rekking van de woorden in den vóórlaatsten 

regel »zoo n a u w mogel i jk" . Hij verzoekt eene toelichting, die zin en s t rekking zóó helder 
make , dat daarover geen verschil van opvatting' mogelijk zi j : daarvan zal he t a fhangen , 
of hij een a m e n d e m e n t zal noodig ach ten , 

in punt 2 verzocht hij « weglat ing van »het gebru ik van het woord eeuwige r e c h t v a a r d i g m a k i n g " 
aan ieders vrijheid over la tende" ; b. wijziging van do u i td rukking » in de virrschairr der 
consciëntie voor God gerechtv.iai digd te worden" door »persoonli jk" voor God gerechtvaardigd 
te w o r d e n " in overeens temming me t he t voorafgaande: »dat wij persoonlijk deze weldaad 
alleen door een oprecht geloof deelacht ig worden" ; en zulks om alle misverstand te 
voorkomen; 

in punt 4 aan he t slot, verzoekt hij deze wijziging, dat in plaats van „ m e t zekerheid valt 
u i t te m a k e n " wordt gelezen: „bevestigend kan worden bean twoord" ; en daaraan toe 
te wegen deze woorden : «dewijl God zijne belofte vervult naa r /.ijne v r i jmach t op zijnen 
tijd, hetzij dóór óf onder óf na den Doop. 

Omdat be t antwoord op deze vragen van groot belang is voor de beslissing, die de 
Synode zal nemen, veroorlooft ondergeteekende zich bescheidenlijk in overweging te geven, 
dat deze punten gesteld worden in handen uwer commissie ter fine van overweging en advies. 

Ds. T . N O O R D E W I E R stelt voor, dat in de derde verklaring de uitdrukking 
„met name in de heiden wereld" moge vervallen. 

Ds. K . F E R N H O U T maakt eenige opmerkingen over den zinsbouw in de 
derde verklaring en stelt verbeteringen voor. 

Dr. J . C . DE M O O R stelt voor, om in de tweede verklaring in plaats van 
„eeuwige rechtvaardigmaking" te lezen „rechtvaardigmaking van eeu-
wigheid". 

Deze amendementen maken eene vernieuwde behandeling in de commissie 
noodig, waartoe besloten wordt. 

ART. 150. 
VerzoekvanDs. Dr. J . C . DE M O O R rapporteert over een ingekomen schrijven van Ds. 
i t lat ° M T E V E S , waarin deze aan de Synode, na de genomen beslissing 

(Art. 108) verzoekt, om hem emeritus te verklaren. 
Naar het oordeel van de commissie van advies kan er na „losmaking" 

van „emeriteering" geene sprake zijn; doch zij durft geen bepaald voorstel 
doen tot voortzetting van het wachtgeld, overwegende dat het besluit 
van Arnhem (Art. 159 van de Acta) deze continueering h. i. niet in 
uitzicht stelt. 

Een voorstel om een wachtgeld aan Ds. J . T E V E S opnieuw te ver-
leenen wordt verworpen. 

In zake de emeriteering vereenigt zich de Synode met het advies der 
commissie. 
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ABT. 1 5 1 . 

Dr. L. H. W A G E N A A K doet voorlezing van het advies der commissie over 
C 1-10 van het agendum, het rapport van de deputaten voor advies 
in zake het ingediende gravamen tegen artikel 36 van de Nederlandsche 
Geloofsbelijdenis en de voorstellen van de Provinciale Synoden te dezen 
aanzien (Bijlagen LXXVII1 en LXXVIIIa). 

Dit geeft aanleiding tot eene uitvoerige en ernstige bespreking. 
Met algemeene stemmen wordt de eerste conclusie aangenomen: 
„de Generale Synode besluit den deputaten dank te bieden voor hun tijdig 

„bij de Kerken ingekomen advies. 
Bij de stemming over de tweede conclusie ontvangen de adviseerende 

leden, die het gravamen indertijd hebben ingediend, verlof, hunne' advi-
seerende stem niet uit te brengen. Deze conclusie luidt: 

„de Generale Synode verklaart — overeenkomstig het advies — het 
„gravamen der bezwaarde broederen tegen de zinsnede in Art 36 der 
„Confessie „om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valsehen gods-
dienst en het rijk van den Antichrist te gronde te werpen" voor gegrond". 

De Synode neemt deze conclusie aan tegen de adviseerende stem van 
één en de keurstem van twee leden. 

Rappoi t over 
het gravamen te-
gen Art. 36. rler 
Belijdenis. 

ABT. 1 5 2 . 

Op voorstel van den Praeses wordt besloten de beraadslaging te schorsen 
en hedenavond de zitting voort te zetten. 

Besluit tot eene 
avondzitting. 

ART. 153. 

De Praeses deelt in de avondzitting mede, dat een schrijven is in-
gekomen van den heer A . VAN DER N A G E L J R . te Rotterdam, waarin aan 
de Synode verzocht wordt op hare in zijne zaak reeds gevallen beslissing 
terug te komen. Dit schrijven wordt ter fine van praeadvies gesteld in 
handen van de commissie voor punt F 27 van het agendum. 

ART. 154. 

De discussie over het rapport der commissie van advies over punt C 
1, rapport van de deputaten voor advies in zake het ingediende gra-
vamen tegen Art. 36 van de Geloofsbelijdenis der Nederlandsche Gere-
formeerde Kerken, wordt voortgezet; bepaaldelijk over de vraag, op welke 
wijze de gevallen beslissing over het gravamen zal worden kenbaar 
gemaakt. 

De derde conclusie van de meerderheid der commissie van praeadvies: 
„doch oordeelt, dat er geene wijze te vinden is, om aan dit gravamen te 
gemoet te komen, zonder revisie van Art. 36, waarvoor zij den tijd nog 
niet gekomen acht", wordt verworpen met 29 tegen 11 stemmen. 

Daarna wordt tegen de adviseerende stem van twee leden met 24 tegen 
6 

Verzoek van 
A. ran dor Nagel 
J r . om revisie. 

Voortzotting 
van de behande-
ling van het ad-
vies ovor Ar t 
36 der Confessie. 
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Verklaring van 
Prof. Dr . Honig 
in zake het besluit 
over Art . 36 der 
Confessie. 

R i p p o r t in zake 
de leergesehillen. 

16 stemmen besloten de woorden, „om te weren en uit te roeien alle 
afgoderij en valschen godsdienst en het rijk van den Antichrist te gronde 
te werpen'' in Art. 36 der Confessie le schrappen. 

De Synode spreekt de wenschelijkheid uit, dat] in de nieuwe uitgaven 
van de Nederlandsche Geloofsbelijdenis de woorden, die nu uitgelicht 
zijn, aan den voet van de bladzijde worden gedrukt met vermelding van 
de reden, waarom zij uit het artikel zijn uitgenomen. In de exem-
plaren, welke dienen tot officiëele onderteekening voor ambtsdragers, 
moeten deze woorden worden doorgehaald. Aan de Hooge Overheid zal 
van deze wijziging in de Confessie worden kennis gegeven. 

AKT. 155. 

Prof. Dr. A. G. H O N I G ontvangt verlof de navolgende verklaring in de 
Acta te doen opnemen: ondergeteekende acht zich ten zeerste bezwaard 
over deze beslissing der Synode, aangezien met schrapping dezer woorden 
een gewichtig beginsel uit onze Belijdenis is weggenomen, dat wel tot 
dusver niet schriftuurlijk was geformuleerd, maar toch in onze Confessie 
dient gehandhaafd te blijven, zoolang althans deze zich uitspreekt over 
de roeping van de overheid ten opzichte van de eerste tafel van de Wet 
des Heeren. 

AKT. 156. 

Namens de commissie van advies deelt Prof. Dr. H. H. K U Y P E R haar 
oordeel mede over de 'opmerkingen in de morgenzitting gemaakt, en de 
amendementen voorgesteld op het rapport over de leergesehillen (Art. 
146). De commissie adviseert op bl. 2, 4e regel van boven het woord 
„zoodanige"' te laten vervallen; de uitdrukking „eeuwige rechtvaardig-
making" en de woorden: „met name in de heidenwereld", te behouden, 
omdat in de bezwaarschriften over deze zaak deze uitdrukkingen genoemd 
worden of daarop gedoeld wordt. Over de opmerkingen van Prof. 
L . L I N D E B O O M deelt de rapporteur het volgend advies mede: 

De commissie, in welker handen is gesteld he t bezwaarschr i f t van Prof. L. LINDEBOOM, 
behelzende enkele vragen en bedenkingen tegen het rappor t in zake de leergesehil len ten 
einde de Synode te dienen van praeadvies, heef t de eer u te rapporteeren 

ad a. dat zij aan de Synode niet anders heef t voorgesteld dan de conclusién van h a a r rappor t te 
bekracht igen ; weshalve zij me t Prof. L. LINDEBOOM instsmt , da t de motieven van he t rappor t 
voor reken ing der commissie b l i jven; 

ad h. da t de commissie m e t de woorden, „zoo nauw mogelijk" in de eerste verklar ing be-
treffende liet supralapsarisme niet anders bedoeld heef t dan dat n iemand verplicht kan worden 
bij de bespreking van dit leerstuk zich van de letterl i jke woorden van de Belijdenis te 
bedienen, aangezien he t profetisch ka rak te r van de leerrede en he t ca techet isch onderwijs 
altoos medebrengt , bij dit evenals bij elk leerstuk der Kerk, da t de Dienaar des Woords die 
in zijne eigen woorden en taa l vertolkt ; m a a r al handhaa f t de commiss.e deze vrijheid, toch 
ach t ze het noodig, da t de Synode verklare, dat ieder, w a t den inhoud be t r e f t , zich zoo n a u w 
mogelijk aan de voorstelling der Belijdenisschriften te houden h e e f t ; 

ad r . da t de commissie er geen overwegend bezwaar tegen beeft , in de tweede verklar ing 
aangaande de »reuwige rechtvaardigwakinij" de woorden »dat de Synode liet gebruik van 
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het woord »eeuwige recli tvaardigmaking" aan ieders consciëntie over laa t" ie amoveeren, omdat 
in den aanvang reeds gezegd wordt, dat het gebruik van dit woord niet afgekeurd mag worden, 
omdat het niet in do Belijdenisschriften s taa t ; uwe commissie meent echter, dat tot voorkoming 
van elk misverstand, alsof de schrapping der bedoelde woorden zou beteekenen, dat het gebruik 
van bovengenoemde uitdrukking voortaan door de Synode zou zijn verboden of afgekeuid, 
de Synode uitdrukkelijk uitspreke, dat de hier door de commissie gegeven verklaring ook 
door haar gedeeld word t ; 

ad d. dat de commissie de tweede door Prof. L. LINDEBOOM in dit zelfde artikel voorge-
stelde wijziging, om de ui tdrukking „in de vierschaar der consciëntie voor God gerechtvaardigd 
te worden" te vervangen door »persoonlijk voor God gerechtvaardigd te worden" niet over-
neemt; niet omdat zij de voorafgaande woorden »dat wij peisoonlijk deze weldaad alleen door 
een oprecht geloof deelachtig kunnen worden" verzwakken wil, maar omdat de bedoeling 
van de gewraakte zinsnede daar is, dat in de prediking des Woords moet aangedrongen 
worden op een oprecht geloof, waardoor we in de vierschaar der consciëntie voor God 
gerechtvaardigd worden; hier wordt dus niet gezien op het geloof als vermogen, waardoor 
wij in Christus worde ingelijfd en zijne gerechtigheid vooi God deelachtig worden, maar op 
de geloofsdaad, waardoor wij in de vierschaar der consciëntie voor God gerechtvaardigd worden. 

ad e. dat de wijziging door Prof. L. LINDEBOOM voorgeslagen ten opzichte van de vierde 
verklar ing over de onderstelde wedergeboorte door de commissie in dien zin wordt aange-
nomen, dat zij voorstelt de gewraakte wooiden aan het slot van deze verklaring aldus te 
lezen: intusschen meent do Synode, dat de stelling, dat elk uitverkoren kind daarom reeds 
vóór den doop metterdaad wedergeboren zou zijn noch op grond van do Schrift noch op 
grond van de Belijdenis te bewijzen is, dewijl God zijne belofte vervult naar zijne vrij-
macht op zijnen tijd, hetzij vóór. of onder, óf na den Doop, zoodat het eisch is zich hierover 
met groote omzichtighetd uit te laten en niet wijs te willen zijn boven hetgeen God ons heeft 
geopenbaard. 

Uwe commissie voegt hieiaan toe, dat zij met opzet de vraag, of het juist, is te zeggen, 
dat de wedergeboorte bij de kinderen des verbonds in den regel vóór den doop moet geacht 
worden plaats te hebben gehad, ter zijde heeft gelaten, omdat naar haar oordeel deze vraag 
thans niet aan de orde is. 

ART. 157. 

Prof. L . L I N D E B O O M betuigt aan de commissie zijnen dank, voor zoover Discussie over 

zij aan zijne bezwaren is tegemoet gekomen. Hij heeft echter nog be- het rapport in 

zwaar op eenige punten. Op voorstel van den rapporteur wordt goed leerse~ 
gevonden, dat de woorden „zoo nauw mogelijk" in den slotzin van de 
eerste conclusie zullen uitgelicht worden, waardoor deze aldus eindigt: 
„en in de prediking des Woords en het catechetisch onderwijs zich te 
houden aan de voorstelling, die onze Belijdenisschriften geven''. Dit 
geschiedt echter met uitdrukkelijk voorbehoud, dat in de Acta worde 
aangeteekend, dat de libertas prophetandi gehandhaafd blijft. 

Op grond, dat in het begin van de tweede conclusie over het tweede 
punt „de eeuwige recbtvaardigmaking" reeds is uitgesproken, dat deze 
uitdrukking niet mag worden afgekeurd, omdat ze niet in onze Belijde-
nisschriften voorkomt, wordt aan het verzoek van Prof. L . L I N D E B O O M 

voldaan en de woorden „het gebruik van het woord „eeuwige rechtvaar-
digmaking" aan ieders vrijheid overlatende" uit deze conclusie verwijderd. 

Ook in het slot der verklaring wordt nog eene wijziging aangebracht, 
zoodat dit nu aldus luidt: „intusschen meent de Synode, dat de stelling, 
dat elk uitverkoren kind daarom reeds wedergeboren zou zijn, noch op 
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grond van de Schrift, noch op grond van de Belijdenis te bewijzen is, 
dewijl God zijne belofte vervult naar zijne vrijmacht op zijnen tijd, hetzij 
vóór of onder of na den Doop, zoodat het eisch is zich hierover met 
groote omzichtigheid uit te laten en niet wijs te willen zijn, boven hetgeen 
God ons heeft geopenbaard. 

Prof. L . L I N D E B O O M kan zich thans met hetgeen de commissie voorstelt, 
vereenigen. 

ART. 158. 

Besluit ia zake Hierna neemt de Synode eenparig de voorgestelde conclusiën aan en 
de leergeschiiien legt zij de volgende verklaring af : 

Wat het eerste punt, het infra- of supralapsarisme aangaat, spreekt de 
Synode uit, dat onze Belijdenisschriften zeker ten opzichte van het leerstuk 
der uitverkiezing de infralapsarische voorstelling volgen, maar dat zoowel 
blijkens de bewoordingen van Hfdst. I Art. 7 der Leerregels van Dordt 
als blijkens de beraadslagingen op de Dortsche Synode hiermede geenszins 
is bedoeld de supralapsarische voorstelling uit te sluiten of te veroor-
deelen ; dat het diensvolgens wel niet geoorloofd is de supralapsarische 
zienswijze als de leer der Gereformeerde Kerken in Nederland voor te 
stellen, maar evenmin om iemand, die voor zich zelf het supralapsarische 
gevoelen voorstaat, daarom te bemoeilijken, aangezien de Synode van 
Dordt over dit geschilpunt geene uitspraak heeft gedaan ; waarbij de Synode 
de waarschuwing voegt, om dergelijke diepgaande leerstukken, die het 
verstand der eenvoudigen zeer verre te boven gaan, zoo weinig mogelijk 
op den kansel te brengen en in de prediking des Woords en het cate-
chetisch onderwijs zich te houden aan de voorstelling, die onze Belijde-
nisschriften geven. 

Wat het tweede punt de eeuwige rechlvaardigmaking betreft, verklaart 
de Synode, dat deze uitdrukking zelve niet in onze Belijdenisschriften 
voorkomt, maar dat ze daarom evenmin mag worden afgekeurd als de 
uitdrukking Verbond der Werken en dergelijke, die uit het theologisch 
spraakgebruik zijn overgenomen ; dat het onjuist is te zeggen, dat onze 
Belijdenisschriften alleen eene rechtvaardigmaking uit en door het geloof 
kennen, aangezien èn Gods Woord in Rom. 4 : 25 èn onze Belijdenis in 
Art. 20 uitdrukkelijk spreken van eene objectieve rechtvaardigmaking 
door de opstanding van Christus bezegeld, die in tijdsorde aan de subjec-
tieve rechtvaardigmaking vooraf gaa t ; en wat voorts de zaak zelve 
aangaat, dat al onze Kerken van harte gelooven en belijden, dat Christus 
in den Raad des vredes van eeuwigheid zich als borg voor zijn volk 
gesteld heeft en hunne schuld op zich heeft genomen, evenals Hij daarna 
door zijn lijden en sterven op Golgotha het rantsoen metterdaad voor 
ons betaald en ons met God verzoend heeft, toen wij nog vijanden waren; 
maar dat even beslist worde gehandhaafd op grond van Gods Woord en 
in overeenstemming met de Belijdenis, dat wij persoonlijk deze weldaad 
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alleen door een oprecht geloof deelachtig worden; waarom de Synode 
met ernst waarschuwt tegen elke voorstelling, die hetzij aan de eeuwige 
borgstelling van Christus voor zijne uitverkorenen, hetzij aan den eisch 
van een oprecht geloof, om in de vierschaar der consciëntie voor God 
gerechtvaardigd te worden, afbreuk zou doen. 

Wat het derde punt de onmiddellijke wedergeboorte aangaat, spreekt de 
Synode uit, dat deze uitdrukking in goeden zin gebruikt kan worden, in 
zooverre onze Kerken steeds tegenover de Luthersche en Roomsche Kerk 
hebben beleden, dat de wedergeboorte niet geschiedt door het Woord of 
de Sacramenten als zoodanig maar door de almachtige en wederbarende 
werking des Heiligen Geestes; dat deze wederbarende werking des Heiligen 
Geestes echter niet in dien zin mag losgemaakt worden van de prediking 
des Woords, alsof beide van elkaar gescheiden zouden zijn ; want al leert 
onze Belijdenis, dat wij aangaande de zaligheid onzer jong gestorven 
kinderen niet te twijfelen hebben, alhoewel ze de prediking des Evangelies 
niet hebben gehoord, en voorts aangaande de wijze, waarop deze weder-
geboorte bij deze en andere kinderen geschiedt, nergens in onze Belijde-
nisschriften uitspraak wordt gedaan; dat toch aan de andere zijde vast staat, 
dat het Evangelie eene kracht Gods is tot zaligheid voor een iegelijk die gelooft, 
en dat bij de volwassenen de wederbarende werking des Heiligen Geestes 
de prediking des Evangelies vergezelt. Al betwist de Synode niet, dat 
God machtig is ook buiten de prediking des Woords om, met name in 
de heidenwereld, degenen die Hij wil, tot wedergeboorte te brengen, toch 
oordeelt de Synode, dat wij op grond van Gods Woord over de vraag of 
dit ook werkelijk geschiedt, geene uitspraak kunnen doen, en daarom ons 
te houden hebben aan den regel, dien het geopenbaarde Woord ons geeft, 
en de verborgene dingen hebben over te laten aan den Heere onzen God. 

En wat eindelijk het vierde punt de onderstelde wedergeboorte aangaat, 
verklaart de Synode, dat volgens de Belijdenis onzer Kerken het zaad 
des verbonds krachtens de belofte Gods te houden is voor wedergeboren 
en in Christus geheiligd, totdat bij het opwassen uit hun wandel of leer 
het tegendeel blijkt; dat het echter minder juist is te zeggen, dat de 
doop aan de kinderen der geloovigen bediend wordt op grond van hunne 
onderstelde wedergeboorte, omdat de grond van den doop is het bevel en 
de belofte Gods ; dat voorts het oordeel der liefde, waarmede de Kerk 
het zaad des verbonds voor wedergeboren houdt, geenszins zeggen wil, 
dat daarom elk kind waarlijk wedergeboren zou zijn, omdat Gods Woord 
ons leert, dat niet allen Israël zijn, die uit Israël zijn, en van Izak gezegd 
wordt: in hem zal u het zaad worden genoemd (Rom. 0 : 6 en 7), zoodat 
in de prediking steeds op ernstig zelfonderzoek moet worden aangedrongen, 
aangezien alleen wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig 
worden. Voorts houdt de Syiiode met onze Belijdenis staande, dat „de 
sacramenten niet ijdel noch ledig zijn om ons te bedriegen, maar zicht-
bare teekenen en zegelen van eene inwendige en onzienlijke zaak, door 
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Dankbetuiging 
aan de commissie 

van praeadvies 
over de leerge-
schillen. 

middel derwelke God in ons werkt door de kracht des Heiligen Geestcs" 
(Art. 33), en dat inzonderheid de doop „het bad der wedergeboorte" 
en „de afwassching der zonden" wordt genaamd, omdat God „ons door 
dit Goddelijk pand en teeken wil verzekeren, dat wij zoo waarachtiglijk 
van onze zonden geestelijk gewasschen zijn, als wij uitwendig met water 
gewasschen worden"; waarom onze Kerk in het gebed na den Doop 
„God dankt en looft, dat Hij ons en onzen kinderen door het bloed van 
zijnen geliefden Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons 
door zijnen Heiligen Geest tot lidmaten van zijnen eeniggeboren Zoon 
en alzoo tot zijne kinderen aangenomen heeft en ons dat met den heiligen 
Doop bezegelt en bekrachtigt"; zoodat onze Belijdenisschriften wel duidelijk 
leeren, dat het Sacrament des Doops beteekent en verzegelt de afwas-
sching der zonden door het bloed en den Geest van Jezus Christus, d. 
w. z. de rechtvaardigmaking en de vernieuwing door den Heiligen Geest 
als weldaden, die God aan ons zaad geschonken heeft. 

Intusschen meent de Synode, dat de stelling, dat elk uitverkoren kind 
daarom reeds vóór den Doop metterdaad wedergeboren zou zijn, noch op 
grond van de Schrift noch op grond van de Belijdenis te bewijzen is, 
dewijl God zijne belofte vervult naar zijne vrijmacht op zijnen tijd, hetzij 
vóór of onder of na den Doop, zoodat het eiscli is zich hierover met 
omzichtigheid uit te laten en niet wijs te willen zijn boven hetgeen God 
ons heeft geopenbaard. 

ABT. 159. 

De Praeses betuigt aan de commissie van praeadvies over dit moeilijke 
punt hartelijk dank voor haren gewichtigen en door God zoo rijk geze-
gende arbeid. De rapporteur Prof. Dr. H. H. K D Y P E R spreekt uit, dat 
in de eerste plaats de dank aan God moet gebracht worden; maar hij 
wil voorts gaarne zeggen, dat de verklaring thans door de Synode afge-
legd eigenlijk reeds voorbereid is door wijlen Prof. D. K. W I E L E N G A , 

Prof. M . N O O E D T Z I J en Prof. Dr. H. B A V I N C K in hunnen arbeid in het 
jaar 1896; en dat vooral den laatste als auctor mentalis dank moet worden 
gebracht voor den zegen, die van deze beslissing, zoo het Gode behaagt, 
voor de Gereformeerde Kerken zal uitgaan. 

Op verzoek van Ds. T. N O O R D E W I E R wordt het derde vers van psalm 
133 door de vergadering gezongen. 

ABT. 160. 

Bezwaarschrift 
van Prof. L. Lin-
deboom tegen de 
Provinciale Syno-
de van Friesland. 

De behandeling van het bezwaarschrift van Prof. L . LINDEBOOM tegen 
de uitspraak van de Provinciale Synode van Friesland in zijne aanklacht 
tegen Dr. A. K U Y P E B Jr., Bedienaar des Woords te Makkum (Artt. 80 
en 9 7 ) wordt voortgezet. De rapporteur, Ds. G . E L Z E N G A , leest nog-
maals de conclusiën van het rapport der commissie voor. Prof. 
L . L I N D E B O O M bestrijdt die. Ds. D. J . VAN DER M U N N I K verdedigt 
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het besluit der Particuliere Synode van Friesland in deze zaak, 
waarna de rapporteur het oordeel der commissie toelicht en staande houdt. 
Met op ééne na algemeene stemmen spreekt de Synode, overeenkomstig 
de conclusiën van het rapport, uit, 

1°. dat de gewraakte uitdrukking aangaande Paulus niet in de Belij-
denisschriften gevonden wordt, doch, op zichzelf beschouwd, ook niet 
in uitdrukkeiyken strijd is met de daaruit door Prof. L . L I N D E B O O M 

aangevoerde uitspraken, zoodat deze zaak op grond der Belijdenis 
niet tot beslissing kan worden gebracht; 

2°. dat de Synode derhalve geene instemming kan betuigen met het 
bezwaarschrift van Prof. L L INDEBOOM tegen de uitspraak der Pro-
vinciale Synode van Friesland ; 

3°. dat de Synode de betrokken broeders dringend opwekt om elkander 
in dit verschil in liefde te dragen; en 

4°. dat ieder zich in zulke teedere en onzekere zaken met alle voorzichtig-
heid en bescheidenheid uitlate. 

Zitting van Donderdag 7 September 1905. 

A B T . 1 6 1 . 

Bij het gehouden appèl nominaal blijkt, dat Ouderling D. M U L D E E , af-
gevaardigde van Zeeland, met kennisgeving afwezig en zijn secundus niet 
tegenwoordig is. 

A B T . 1 6 2 . 

De notulen van de morgen- en de namiddagzitting van den vorigen 
dag worden goedgekeurd. 

A B T . 1 6 3 . 

Ouderling Mulder 
afwezig. 

Notulen, 

Ds. R . J . W. R U D O L P H rapporteert over punt B 1 van het agendum, 
rapport van de curatoren der Theologische School en Bijlage L X X I X . 

De commissie van praeadvies stelt voor, de handelingen van de curatoren 
in het algemeen goed te keuren. Slechts een tweetal punten wenscht 
zij aan eene nadere beoordeeling der Synode te onderwerpen. Over het 
eerste punt, betreffende de beoordeeling door de curatoren van de schor-
sing van een tweetal studenten wordt eene uitvoerige discussie gehouden. 

De door de commissie" op dit punt voorgestelde conclusie wordt gewij-
wijzigd en aangevuld en daarna met algemeene stemmen aangenomen. 

De Synode besluit derhalve, aan deze handeling der curatoren hare 
goedkeuring te onthouden, en aan de curatoren op te dragen, het college 
van hoogleeraren te adviseeren, de schorsing van de beide studenten in 
te trekken en de studenten te vermanen hunne verontschuldiging aan de 

Rapport over 
het verslag van 
de Theologische 
School. 

Schorsing van 
twee studenten. 
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hoogleeraren, over hetgeen zij verkeerds gedaan hebben, aan te bieden. 
Overdracht van Het tweede punt betreft het voorstel van de curatoren ter uitvoering 

hst Gymnasium. v a ) 1 ] l e t d o o r dg Synode van Arnhem gegeven mandaat in zake de over-
dracht van het gymnasium te Kampen aan eene vereeniging. 

Zonder discussie wordt, naar het advies der commissie besloten, de 
curatoren te machtigen, het gymnasium zoo spoedig mogelijk aan eene 
vereeniging over te dragen, op de voorwaarden, die reeds door de Synode 
van Arnhem zijn gesteld; maar tevens aan de curatoren op te dragen, 
zoo mogelijk, voordeeliger voorwaarden van overdracht te bedingen dan 
in het overgelegde concept-contract worden genoemd. 

ABT. 164. 

Ds Kropveid Aan Ds. E . K R O P V E L D , die ter vergadering is als rapporteur voor de 
tegenwoordig. deputaten voor de Zending onder de Joden, deelt de Praeses mede, dat 

de gang van zaken de Synode genoopt heeft het rapport dezer deputaten 
reeds te behandelen en op hunne voorstellen eene beslissing te nemen; 
hij betuigt hem en zijnen mededeputaat den dank der Synode voor hunnen 
arbeid. 

ABT. 165. 

Bezwaarschrift In zake punt F 22, protest van J . C. E Y K M A N te Kampen tegen een 
van br. Eykman. besluit van de Provinciale Synode van Overijsel, wordt op voorstel van 

de commissie van advies besloten, aan br. J . C. E Y K M A N bericht te zenden, 
dat de Synode zijne zaak beëindigd acht door de reeds gevallen beslis-
singen . 

ABT. 166. 

Bezwaarschrift De Praeses deelt mede, dat het bezwaarschrift van leden der Kerk 
uit Amsterdam, v a n Amsterdam in zake de Theologische School en de leergeschillen niet 
niet ingekomen. • • -p.-, -, , , , n . is ingekomen. Dit wordt dus van het agendum afgevoerd. 

Bezwaar van 
de Synode van 
Friesland tegen 

handeliugen van 
de deputaten voor 
Art. 13. 

Be ».waar van de 
Synode van Fries-
and tegen een 

ART. 167. 

Ds. J . A. GOEDBLOED brengt het rapport uit van de commissie van 
praeadvies over punt H 13a, bezwaar van de Provinciale Synode van 
Friesland tegen de uitkeering van het geheele bedrag der verzorging uit 
de Generale Kas aan eene weduwe en 9 kinderen in strijd met Art. 90 
der Synode van Arnhem. Waar gebleken is, dat wèl in den eersten tijd 
de bedoelde uitkeering geheel uit de Generale Kas heeft plaats gevonden, 
om de Kerk te Antwerpen en bedoelde weduwe niet in ongelegenheid te 
brengen, maar dat thans de uitkeering plaats vindt overeenkomstig en 
in den vorm zooals de Generale Synode van Arnhem bepaald heeft, stelt 
de commissie voor, dat de Generale Synode uitspreke, dat er voor het 
bezwaar geen grond meer bestaat. Aldus wordt besloten. 

Dezelfde rapporteur deelt het advies mede over H 136, het bezwaar van 
dezelfde Synode tegen het besluit van de Synode te Arnhem (Art. 151 van 
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de Acta), om de benoodigde gelden voor de verzorging van emeriti pre-
dikanten enz. aan te vragen aan alle Provincieën volgens den vastgestel-
den rooster voor de generale onkosten. 

Met het oog op de reeds genomen beslissing ten opzichte van de uitvoe-
ring van Art. 13 der Kerkenorde door deze Synode stelt de commissie 
voor, uit te spreken, dat er thans ook voor dit bezwaar geen grond meer 
bestaat en naar den wensch van Friesland zal moeten gehandeld worden. 

Dit voorstel wordt aangenomen. 

ABT. 168. 

Ds. J . A. G O E D B L O E D rapporteert voorts over het schrijven van Ds. C. 
J . W E S S E L S te Dwingeloo (Art. 141 en Bijlage LXXX). De commissie is 
van oordeel, dat er geen recht en geene reden is om in te grijpen op het 
besluit van de Classe Beilen, waarbij de emeritaats-aanvrage van Ds. C. 
J W E S S E L S is afgewezen. Ook het verzoek, om generale deputaten te 
benoemen en eene permanente scheidsrechterlijke commissie in te stellen, 
dient naar het advies der commissie niet ingewilligd te worden. De Synode 
vereenigt zich met dit advies. 

ABT. 169. 

Ds. T . N O O R D E W I E R rapporteert namens de commissie, in welker handen 
het ingekomen schrijven van den heer A. VAN DER N A G E L J R . is gesteld (Art. 
150). Aangezien in dit schrijven niets nieuws te berde gebracht wordt, 
en de commissie zijne zaak naar behooren onderzocht heeft, stelt zij voor 
dit schrijven voor kennisgeving aan te nemen. Aldus besluit de Synode. 

ART. 170. 

Ds. J . D. VAN DER M U N N I K , voorzitter van de commissie, aan welke het 
schrijven van F. J . P. en T . B I J M A , leden der kerk van Marum (Art. 
141) in handen is gesteld, deelt mede dat daarin bezwaar wordt gemaakt 
tegen het besluit der Synode op punt A 1, bepaaldelijk tegen de aange-
nomen derde conclusie (Art. 33); en dat tevens het verzoek gedaan wordt 
terug te komen op het genomen besluit en alsnog te onderzoeken, of 
hun eisch, dat de naam van het bedoelde kind uit het doopboek der 
Kerk geroyeerd worde, ook in strijd is met Gods Woord. De commissie 
adviseert, het verzoek van adressanten niet in te willigen maar te blijven 
bij hetgeen te dezer zake besloten is. Echter acht zij wel gewenscht, 
deze klagende broederen voor nadere informatie naar bedoeling en strekking 
van het besluit der Synode te verwijzen naar den voorzitter van de com-
missie van advies, Ds. J . D. VAN DER M U N N I K te Leeuwarden. 

Aldus wordt besloten. 

besluit van do 
Sjnode van Arn-
hem-

Bezwaar van 
Ds. Wessels. 

Verzoek van 
A. van der Nagel 
om revisie. 

Verzoek van 
F J. en T. Bijma 
om revisie. 

ART. 171. 

De Synode besluit, dat Art. 17 van de Zendingsorde aldus zal gewij-
zigd worden, dat de eerste alinea luide: de Generale Synode be-

Wijziging van 
van Art . 17 der 
Zendingsorde. 
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Tijd van optre-
den der deputaten 
uit Friesland (zui-
delijk) en Zuid-
Holland (noorde-
lijk). 

Deputaten van 
advies in zake Har-
lingen. 

Verzoek aan de 
Kerken, bij welke 
de Scribae dienen. 

Opdracht aan 
het moderamen. 

noemt twaalf deputaten voor den dienst der Zending, éénen uit het ressort 
van elke Particuliere Synoden". 

Voor den goeden gang van zaken wordt op verzoek van Ds. H. D I J K S T R A 

goedgevonden, dat de deputaten naar dit artikel der Zendingorde voor 
het ressort der in te stellen Particuliere Synode van Friesland (zuidelijk 
gedeelte) en van Zuid-Holland (noordelijk gedeelte) reeds terstond voor 
deze zaak zullen optreden. 

AKT. 172. 

De Praeses stelt voor. het genomen besluit in zake het schrijven van 
den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Harlingen (Art. 50) in dier 
voege aan te vullen, dat de Synode drie deputaten benoeme, om op ver-
langen van ééne der betrokken partijen (den Dienaar des Woords te 
Harlingen, den Kerkeraad aldaar, de Classe en eventueel de particuliere 
Synode) van advies te dienen. Met 5 stemmen tegen wordt aldus 
besloten. 

ABT. 173. 

Op voorstel van den Praeses besluit de Synode, aan de Kerken, welke 
de beide Scribae dienen, te verzoeken, haren Dienaren des Woords ge-
durende een viertal weken vrijstelling te verleenen van de vervulling 
van hun ambtelijk werk, opdat de Acta dezer Synode spoedig kunnen 
verschijnen. Aan elke dezer beide Kerken verleent de Synode eene som 
van vijftig gulden als tegemoetkoming in de kosten, welke het voldoen 
aan het verzoek der Synode met zich brengen zal. 

ABT. 174. 

Het moderamen wordt gemachtigd om 
a. de notulen van de laatste zittingen vast te stellen; 
b. de uitgave van de Acta dezer Synode te bezorgen; 
c. achter de Acta eene lijst van de Gereformeerde Kerken in Neder-

land op te nemen; 
d. achter de Acta de herziene Kerkenorde af te drukken; en 
e. op te treden voor alle zaken, waarvoor vergeten mocht zijn depu-

taten aan te wijzen. 
ABT. 175. 

Tijd van toezen-
ding der rappor-
ten. 

De Synode besluit, dat voortaan alle bij de Generale Synode in te dienen 
rapporten minstens veertien dagen vóór den aanvang der Synode moeten 
worden toegezonden aan alle hare leden (met hunne secundi) en hare 
praeadviseerende leden. 

ABT. 176. 

Benoemingen 
van deputaten. 

Op voordracht van het moderamen worden door de Synode aangewezen 
als deputaten: 
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voor de correspondentie met de Hooge Overheid: Ds. A . B R U M I I E L K A M P , 

J H E . M R . A . F. DE S V V O R N I N L O H M A N (belast met de samenroeping), beide 
te ' s Gravenhage en Prof. M . N O O E D T Z I J te Kampen; 

voor de correspondentie met de buitenlandsche Kerken : Prof. L L I N D E B O O M 

te Kampen, Ds. Js. VAN DEN L I N D E N t e ' s Gravenhage, Ds. B. VAN S C H E L V E N te 
Amsterdam (belast met de samenroeping) en br. A. W . S C H I P P E R S teVlaardingen; 

voor de Zending onder de Joden : Ds. E . K E O P V E L D te Rijswijk (belast 
met de samenroeping), Ds. A . VAN V E E L O O en Ds. E . DOUMA, beide te 
Rotterdam; 

voor het examineeren naar Art. 4 der Zendingsorde: Ds. H. D I J K S T R A te 
Smilde (belast met de samenroeping), Prof. P. B I E S T E R V E L D te Amsterdam, 
Prof. Dr. W. G E E S I N K , Prof. Dr. H . H. K U Y P E E , beide te Watergraafsmeer, 
en Prof. M . N O O E D T Z I J te Kampen; 

voor Art. 1 7 der Zendingsorde: Ds. W . H. G I S P E N J R . te Baarn, Ds. 
W . B R E U K E L A A R te Zaandam, Ds. J . VAN H A E R I N G E N te Katendrecht, Dr. 
L. H. W A G E N A A R te Middelburg, Ds. J . M . M U L D E E te 's Hertogenbosch, 
Ds. H. S C H Ö L T E N te Zuidhorn, Ds. J . D. VAN DEE M U N N I K te Leeuwarden, 
Ds. H. D I J K S T R A te Smilde (belast met de samenroeping), Dr. J . H A N I A 

P Z N . te Steenwijk en Ds. H . H O E K S T R A te Arnhem; voor de te vormen 
Particuliere Synode van Zuid-Holland (noordelijk gedeelte) Ds. W. B. 
R E N K E M A te Rijnsburg en voor die van Friesland (zuidelijk gedeelte) Ds. 
A . VAN A N D E L te Heerenveen; 

voor de generale kas tot steun der verzorging van emeriti predikanten, 
predikantsweduwen en -weezen: Ds. J . A. G O E D B L O E D te Nieuwendijk 
(belast met de samenroeping), Ds. W. B. R E N K E M A te Rijnsburg, Ds. J . 
H. D O N N E R te Nieuwdorp, Ouderling H. B R I N K te Beilen en Ouderling 
G . B R U G S M A te Leeuwarden; 

voor hulp aan catechiseermeesters en oefenaars, door de actie van 
1886 in moeielijkheid geraakt; Prof. Dr. F. L. R U T G E R S te Amsterdam, 
Ds. A. VAN V E E L O O te Rotterdam en br. G . H. A. G R O S H E I D E te Amsterdam ; 

voor het uitschrijven van eenen bededag of bedestond: de Classe 's Graven-
hage; 

voor de samenroeping der volgende Generale Synode: de Kerk van Am-
sterdam ; 

voor de bewaring van het archief: de Kerk van Amsterdam ; 
voor de correspondentie met de Kerken van min vaste formatie: de 

Kerk van Utrecht; 
voor de oefening van het verband van de Gereformeerde Kerken met de 

Theologische Faculteit der Vrije Universiteit: Ds. P. J . W . K L W R H A M E R 

te Utrecht (belast met de samenroeping), Dr. L. H. W A G E N A A R te Middel-
burg, Ds. P. A. E. S I L L E V I S S M I T T te Rotterdam, Ds. J . A. G O E D B L O E D 

te Nieuwendijk en Ds. J . D. VAN DEN M U N N I K te Leeuwarden; 
voor het ontwerpen van eene gewijzigde overeenkomst tusschen de 

Gereformeerde Kerken en de Theologische Faculteit van de Vrije Univer-
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siteit: Ds. W. B R E U K E L U R te Zaandam, Ds. W. H. GisrEN J K . te Baarn, 
Ds. H . H O E K S T R A te Arnhem (met de samenroeping belast), Ds. R . J . W. 
R U D O L P H te Leiden en Ds. L. K U I P E R te Hoogeveen; 

voor advies in zake Ds. A . VAN B U E R E N : D S . J . W . A . N O T T E N te Velp (met 
de samenroeping belast), Prof. Dr. H . H . K U Y P E R te Watergraafsmeer 
en Ds. R . J . W. R U D O L P H te Leiden; 

voor de bijwoning van het examen in de kerkelijke vergadering van Bent-
heim : Dr. C . C . S C H O T C Z N . te Hardenberg (met de samenroeping belast), 
Ds. F . TEN H O O R J K . te Uithuizermeeden, Ds. W. A . VAN E S te Leeuwarden, 
Ds. C . L. F . VAN S C H E L V E N te Wageningen en Ds. L. KuirEit te Hoogeveen; 

voor het dienen van advies in de zaak van Harlingen : Ds. J. D. VAN DER 
M U N N I K te Leeuwarden (met de samenroeping belast), Ds. T . N O O R D E W I E R 

te Meppel en Ds. A . DE G E U S te Lemmer. 
Nog wordt bepaald, dat in geval van het ontstaan eener vacature onder 

deze deputaten de Classe of Particuliere Synode tot welker ressort de Kerk 
van diens woonplaats behoort, namens de Generale Synode eenen opvolger 
zal aanwijzen. 

A R T . 177. 

O p d r a c h t t e r A a n D s . H . D I J K S T R A , D r . J . H A N I A , D S . W . B R E U K E L A A R e n D s . H . 

IO<!POI' 'de ' ' ' "zaken H O E K S T R A wordt machtiging verleend de loopende zaken dezer Zending 
v a n d e Z e n d i n g , onder de Heidenen en Mohammedanen te behandelen, totdat de benoemde 

deputaten hebben vergaderd. 

A R T . 178. 

S l o t w o o r d v a n De Praeses constateert, dat thans alle te behandelen zaken, ten einde 
d e n P r a e s e s . z i j n gebracht. 

Nadat gezongen is Psalm 68 : 8, neemt hy het woord en spreekt in 
de eerste plaats zijnen dank uit voor de hulp door den Assessor en de 
Scribae hem verleend, en voor den steun van de leden der Synode onder-
vonden, waardoor de moeilijke taak, waartoe hij geroepen werd, hem 
zoo vergemakkelijkt is. Hij voegt er namens de Synode aan toe een woord 
van hartelijken dank aan allen, die deze Synode hebben gediend ; met name 
aan de praeadviseerende leden, de hoogleeraren aan de Theologische 
School en de Theologische Faculteit van de Vrije Universiteit, en aan alle 
andere adviseerende leden; aan de leden der onderscheidene commissiên, 
omdat niet het minst aan hunnen ijver de spoedige afloop dezer Synode te 
danken is. Ook aan de broederen, belast met de zorg voor het pers-
verslag en het verslag in het Kerkblad komt dank toe voor hunnen 
arbeid. De Kerk van Utrecht dankt de Praeses voor haar gulle ontvangst; 
evenals de trouwe bezoekers der vergaderingen voor hunne tegenwoordig-
heid ; waardoor het gevaar, dat steeds dreigt, om te vergeten, dat wij als 
afgevaardigden der Kerken vergaderd zijn en niet als individuën, voor-
komen wordt en het innerlijk organisch verband met de Kerken be-
waard blijft. 
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Wanneer wij, zoo gaat de Praeses voort, eenen terugblik op ouze 
vergaderingen werpen, mogen wij de overtuiging uitspreken, dat 
deze Synode wel eene zekere beteekenis in de geschiedenis onzer 
Kerken hebben zal. Op volgende Synoden hopen we niet meer op het 
agendum te zien de revisie der Kerkenordening of de zaak der verzorging 
van emeriti-predikanten, predikantsweduwen en -weezen; althans voor 
zoover de beginselen betreft, die daarbij ten grondslag moeten liggen. 

De grootste beteekenis zal de Synode echter hebben door hare beslissing 
in zake het gravamen tegen artikel 36 der Confessie. Er was gevaar, 
dat door het blijven bestaan van een uitgesproken, of ook niet uit-
gesproken, gravamen toestanden zouden ontstaan, ons uit de teekenende 
tegenstelling van quia en quatenus uit vroeger dagen maar al te droevig 
bekend. Eene confessie behoort niet te zijn een kostelijk gedenkstuk slechts van 
wat in vroeger dagen was; zoo iets dat in een museum van oudheden 
wordt bewaard, maar de levende uitdrukking van wat de gemeente belijdt. 
Nu kan onder ons weder ten volle gelden het quia-, wij handhaven onze 
belijdenis, omdal zij is overeenkomstig Gods Woord. 

De Praeses spreekt verder de hope uit, dat deze Synode beteekenis verkrijgen 
zal daar hare beslissing in de zaak der leergeschillen. Wij zullen allen over deze 
beslissing even verheugd zijn, meent hij. Er was in de prediking op den Maan-
dagavond, aan de Synode voorafgaand, ook een toon van juichen, welke de ge-
dachte bij hem deed opkomen; of er wel reden voor was. Maar nu mogen wij 
onzen broeder H O E K S T B A ook daarvoor danken. Ja, wanneer wij weder keeren 
tot den Heere, komen wij in het centrum, waar veel, dat scheidt, weg 
valt; en waar wij elkander in Christus vinden. De Heere heeft ons 
weder door den Heiligen Geest geleid. Voorts spreekt hij nog deu wensch 
uit, dat allen toch waken mogen tegen alles wat den vrede verstoren kan. 
Hij zou wel willen, dat hij thans tot alle sprekers en ook tot allen, 
die schrijven in kerkelijke bladen, het woord kon richten. Hij zou hun 
dan toeroepen, dat zij toch toezien op hetgeen zij van deze Synode mede-
deelen; dat zij toch geene willekeurige interpretatiën geven van hare 
besluiten. In onzen tijd kan moeilijk de raad van Buffon worden opge-
volgd, om eer men het geschrevene in het licht geeft, het achtereenvol-
gens door een tiental laden te doen doorgaan; maar men doe in geen geval, 
gelijk thans wel geschiedt, dat, eer de inkt droog is, het geschrevene 
reeds naar de pers wordt gezonden. Men heeft zoo lichtelijk, dan als 
men ziet dat men gedwaald heeft, later schuld te gevoelen en te belijden, 
eerst voor God in de binnenkamer en daarna voor de broederen; men 
geeft dan wel eene rectificatie, doch de uitwerking van hetgeen men eerst 
geschreven heeft, is niet meer te stuiten. 

Hij eindigt met de bede, dat de Heere alle onze Kerken leide en regeere door 
zijnen Heiligen Geest! 

ABT. 179. 

De Assessor, Ds. .1. H E S S E L S , vraagt nu het woord, om aan den Praeses 
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den dank der Synode te brengen voor zijne uitnemende leiding. In hoofd-
zaak zegt hij het volgende: het is eene vaste gewoonte op onze Generale 
Synoden geworden, dat de Assessor, vóór de Synode uiteen ga, een 
woord van dank tot den Praeses richte. Bij deze gewoonte sluit ik mij 
aan; en wel uit behoefte en drang des harten. 

Ik betuig u, hooggeachte Praeses, persoonlijk dank voor uwe welwil-
lendheid en gezellig verkeer; en ik doe dit mede uit naam van de beide 
Scribae. Ik betuig u namens de geheele Synode dank voor de uitne-
mende wijze, waarop gij haar geleid hebt met vaste hand, met tact en 
met welwillendheid. Verre van gemakkelijk was uwe taak. Onder uwe lei-
ding is de Synode tot een einde en tot een goed einde gekomen. De 
Heere heeft u, waarde Praeses, bekwaamd tot uw werk. Van Hem 
hebt gij de gave ontvangen, om niet te streng en niet te zacht te zijn. 
Zijnen naam alleen zij de eere. Met zorg ben ik naar deze synode op-
gegaan ; met een verlicht hart ga ik heen. Spare de Heere u tot in 
lengte van dagen en bekwame Hij u verder tot uwen gewichtigen arbeid! 

ART. 180. 

Toespraak van Namens alle praeadviseerende leden brengt Prof. Dr. F . L . R U T G E R S 

Prof. Dr. Rutgers dank aan de Kerken voor de eer der ontvangen uitnoodiffing', om haar 
namens de advi- . , ° ° 

seerende leden. te dienen van praeadvies. Voorts dankt hij de Synode voor het geduld, 
waarmede zij geluisterd heeft naar de gegeven adviezen. De praeadvi-
seerende leden hebben het op hoogen prijs gesteld, weder in de gelegen-
heid te zijn geweest, om te leven in de werkelijkheid van het ker-
kelijk leven. Voor hen is er gevaar om slechts te leven in de weield 
der abstractie, van het afgetrokkene. School en wetenschap moeten 
met het leven der Kerken verband houden. De wijsheid, die van Boven 
is, moge ons blijven regeeren; dan zal er zegen zijn voor kerk en school 
en wetenschap. 

ART. 181. 

Sluiting. Hierna gaat de Praeses voor in hartelijke dankzegging en vurig gebed 
tot God en sluit daarna deze laatste zitting der Generale Synode van de 
Gereformeerde Kerken in Nederland. 

Hel moderamen der Generale Synode, 

B. VAN SCHELVEN, praeses. 
J. HESSELS, assessor. 
A. DE GEUS, i 
W. H. GISPEN J r . , | 0 6 ' 



B I J L A G E N . 

BIJLAGE I. Praeadvies over F 3. 
(Art. 13.) 

Uwe commissie, geroepen om te adviseeren over F 3, het verzoek van de Provinciale 
Synode van Utrecht, dat de Generale Synode zich nader verklare, of in Ar t . 93 der Acta 
van 1896 onder de ui tdrukking »bij volharding in hunne ongehoorzaamheid de wettelijke 
kerkelijke censure toepasse" te verstaan zij, dat men in de toepassing ten slotte doorga 
tot afsnijding met het formulier van den B a n ; — en dat de Generale Synode uitspreke, wat 
in genoemd Art. 93 moet verstaan worden onder »bij volharding in ongehoorzaamheid"; 

spreekt in de eerste plaats uit, dat, naar de bedoeling van Art. 93 der Acta van 1896, 
onder de »ongehoorzaamheid" en het »elders" kerken te verstaan ?ij het ter kerk gaan bij 
Kerken, die buiten ons kerkverband s t a a n ; — 

veroorlooft zich in de tweede plaats de opmerking, dat de gevallen in Art . 93 van Middel-
burg bedoeld, te verschillend zijn, dan dat men daarvoor eenen algemeenen regel voor alle 
gevallen zou kunnen geven ; 

en oordeelt ten derde, dat de Kerkeraden in voorkomende gevallen met de grootste 
voorzichtigheid, lankmoedigheid en zachtmoedigheid te handelen hebben ; en dat, indien eenig 
lidmaat zich aan ongehoorzaamheid aan den Koning der Kerk schuldig maakt, deze deswege 
vermaand en gecensureerd moet worden • en zoo hij zijne schuld verzwaart door te volharden 
in zijne ongehoorzaamheid, moet geëxcommuniceerd worden met het formulier van den Ban. 

F. J. TEN HOOR, Rapporteur. 

BIJLAGE II. Advies over F 4. 
(Art. 14.) 

P u n t F 4 bevat eene kennisgeving van de Provinciale Synode van Zuid-Holland, d a t 
zij inwilligt het verzoek van de Classe Rotterdam, om namens haar aan de Generale Synode 
het verzoek te richten, eene nadere omschrijving te geven van de woorden »uitdrukkelijke 
verklaring" (Art . 93 der Acta van 1896). 
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Uwe commissie is van oordeel, 
a. dat zulk eene uitdrukkelijke verklaring öf schriftelijk bij den Kerkeraad kan worden 

ingezonden, óf 'mondeling aan gecommitteerden van den Kerkeraad gegeven kan worden; 
b. dat echter een Kerkeraad niet te haastig behoort te zijn in het accepteeren van zooda-

nige verklaring, maar t rachte, zooveel in zijn vermogen is, het betrokken l idmaat te 
bewegen om op zijne verklaring te rug te komen. 

Onder hetzelfde punt F 4 komt ook voor eene mededeeling van de Provinciale Synode 
van Zuid-Holland, dat zij een voorstel van de Classe Gorinchem doorzendt naar de Generale 
Synode, welk voorstel bedoelt wijziging van het aan Art. 77 der Kerkenordening toegevoegde 
besluit van de Synode van 1896 Ar t . 93 in dier voege, dat leden, die zich niet met uitdruk-
kelijke verklaring afscheiden noch dit zelfs willen, maar die toch, ondanks alle vermaning, 
zich aan de samenkomsten der gemeente onttrekken en elders gaan kerken, na vruchtelooze 
vermaning en bij volharding in hunne ongehoorzaamheid, niet meer gerekend zullen worden 
tot de gemeente te behooren. 

Dit voorstel, dat neerkomt op schrapping van lidmaten, die elders gaan kerken en zich 
niet laten gezeggen, acht uwe commissie geheel onaannemelijk, wijl schrappen voor geen 
Gereformeerd tuchtmiddel kan gelden. Immers, alléén door zichzeben af te scheiden of door 
excommunicatie, kan een lidmaat buiten de kerkelijke gemeenschap komen te staan. Dit 
beginsel dient zuiver gehouden te worden ; terwijl tevens de commissie er al den nadruk op 
legt, dat de Kerkeraden ten opzichte van lidmaten, die elders gaan kerken, met de noodige 
omzichtigheid en voorzichtigheid te handelen hebben 

F. J. T E N HOOR, Rapporteur. 

BIJLAGE III. Bapport over het bezwaarschrift van den Kerke-
(Art. 15.) raad van Bolsward (B) tegen eene uitspraak 

der Provinciale Synode van Friesland. 

In handen uwer commissie werd, onder F 15, gesteld een bezwaarschrift van den Kerke-
raad der Gereformeerde Kerk te Bolsward (B) tegen eene uitspraak der Provinciale Synode 
van Friesland d. d. 2(5 Mei 1904 betreffende de wijze, waarop in haar Classe de approbatie 
van beroepingen is geregeld. 

Uit de toelichting van het bezwaarschrift is uwer commissie gebleken, dat tot 4 Nov. 
1903 in de Classe Bolsward als regel gold, dat eventueele beroepingen door de Classe zelve 
werden geapprobeerd; dat echter op genoemden datum van dien regel is afgeweken, doordien 
de Classe besloot, om de twee naastbijzijnde Kerken aan te wijzen voor de approbatie van 
eenig beroep, voor het geval dat de Classe niet spoedig genoeg vergaderen kon om zelve te 
approbeeren, tenzij eene der Kerken in een bepaald geval op goeden grond verlangde, dat de 
Classe zelve zou approbeeren. 

De Kerkeraad van Bolsward (B) vroeg tevergeefs intrekking van dit besluit en beriep zich 
op de Provinciale Synode bovengenoemd. Maar ook deze vergadering gaf aan den Kerkeraad 
geene voldoening; weshalve hij zich op de Generale Synode beroept. 

Uwe commissie, 
vooreerst er op wijzende, dat de approbatie van beroepingen eene zaak is van hoogst gewich-

tige beteekenis, waarvoor de geheole Classe verantwoordelijk is, en dus deze approbatie zoo-
veel mogelijk dient te geschieden in de gewone vergadering der Classe zelve; en 

ten tweede rekening houdende met het feit, dat er gevallen zich kunnen voordoen, waarin 
het noodzakelijk is, dat de approbatie vóór de vergadering verleend worde; 

ten derde het gewenscht achtend, dat in zulke buitengewone gevallen voorzien worde ; 
heeft de eer (volgen de conclusie's in het artikel der Acta). 

F. J. TEN HOOR, Rapporteur. 
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BIJLAGE IV. 
(Art. 16.) Rapport der commissie van advies in zake Gr. 

Dit punt luidt aldus : 
de Provinciale Synode van Gelderland vraagt, of de Generale Synode hare aandacht wil 

schenken aan het geven van eene juiste verklaring in zake het Diaconaat, zooals he t voor-
komt in Art. 30 der Confessie en in Art. 38 van de Keikenorde. 

Uwe commissie is van oordeel, dat de Generale Synode dienaangaande geen besluit kan 
nemen. De vraag, zooals zij op het agendum voorkomt, is te algemeen gesteld. 

De Provinciale Synode van Gelderland schijnt te wenschen eene verhandeling over het 
Diaconaat; doch uwe commissie is van meening, dat de Generale Synode niet in de gelegen-
heid is, om aan dezen wensch gevolg te geven. 

Was er een speciaal punt bedoeld, dan had dit duidelijk in de vraag ui tgedrukt moeten 
zijn. Uwe commissie adviseert derhalve (volgt de conclusie in het artikel der Acta). 

Door de Generale Synode van Arnhem is op Vrijdag 5 September 1902 het volgende 
voorstel aangenomen: 

»De Synode benoeme drie deputaten, om op de volgende Synode een ontwerp in te dienen 
eener betere regeling van de samenvoeging der Classen in Part iculiere Synoden". 

Later zijn tot deputaten voor deze aangelegenheid aangewezen: Prof. D r . H. BAVINOK, Prof. 
D r . F . L . RÜTGERS e n D r . J . HANIA ( A c t a , A r t t . 2 0 4 e n 2 0 5 ) . 

Genoemde deputaten hebben nu de eer aan deze Synode, ter voldoening aan hunne op-
dracht, het volgende te rappor teeren: 

1°. dat zij bij het gereedmaken van een ontwerp eener betere regeling van de samenvoeging 
der Classen in Part icul iere Synoden gemeend hebben rekening te moeten houden met 
deze twee overwegingen; 

a. dat het hun gegeven mandaa t beperkt was door de omstandigheid, dat er reeds eene 
samenvoeging van Classen in Particuliere Synoden bes taa t ; zoodat deputaten niet hebben 
kunnen te werk gaan, alsof er nog in 't geheel geene indeeling van de Kerken in Classen 
en van bijeenvoeging van die Classen in Part icul iere Synoden ware, maa r dat zij hun 
ontwerp in gereedheid moesten brengen met inachtneming van het bestaande. De sy-
nodale opdracht spreekt dan ook niet van het ontwerpen eener regeling voor het eerst, 
maar van het ontwerpen eener betere regeling van de samenvoeging der Classen in 
Par t icul iere Synoden; 

b. dat he t bij het te maken ontwerp te doen moest zijn, niet om het kerkelijk leven in de 
war te sturen, zoodat door eene schijnbaar betere regeling toch metterdaad grootere 
ongeregeldheid ontstond; maar dat op den voorgrond moest staan, da t men door eene 
betere regeling van de samenvoeging der Classen in Part iculiere Synoden het kerkelijke 
leven ook tot nog meer ontwikkeling moest t rachten te brengen. 

En met het oog hierop waren deputaten van oordeel, dat het niet geraden ware, om 
van eene provincie met veel Classen een paar af te nemen en die te voegen bij eene 
provincie, wier Kerken, om het geringe aantal , in weinig Classen zijn bijeengevoegd. 

Door aldus te handelen zou men het kerkelijke leven in zulke provincie's eerder 
schaden dan bevoordeelen; in plaats van het meer te doen bloeien eerder verdooving 
ervan teweeg brengen. W a n t hoe men over „provincialisme" ook denken moge, en 
hoezeer ook het kerkelijk provincialisme naar de opvatting van de „politieken" uit den 
aanvang der 17e eeuw te veroordeelen is, he t kan wel niet ontkend worden, dat er ook 
een zeker gezond kerkelijk provincialisme is, zoodat Kerken van eenzelfde provincie niet 
alleen beter met elkander saamleven, omdat hare leden in dezelfde provincie wonen of 

R E N K E M A , Rapporteur. 

BIJLAGE V. 
(Artt . 17 en 32.) 

Ontwerp eener betere regeling van de samen-
voeging der Classen in Particuliere Synoden. 

5 
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thuis hooren, en dies voor de eigen provincie ook dikwijls wat meer har t hebben dan 
voor eene andere ; maar ook en vooral, omdat de Kerken van eenzelfde provincie in den 
regel de toestanden iu hun provincie het best kennen en, rekening houdende met die 
toestanden, als ook met gewoonten en volksaard in die provincie, ook wel het kerkelijke 
leven in de eigen provincie het best zullen kunnen regelen en leiden. 

2°. Van deze twee oveiwegingen nu uitgaande, waren deputaten van oordeel, dat wel niet 
't meest gewenscht zou zijn, om het geheel der Classen in ons land door een bepaald 
cijfer bv. 10 of 12 te deelen, en dan maar telkens een tiende of twaalfde gedeelte tot 
eene Particuliere Synode bijeen te voegen; men kreeg dan wel eene andere, doch huns 
inziens, geene betere regeling; he t bestaande kerkelijke leven zou dan veel te veel 
worden gebroken. 

Veel beter zou het huns inziens zijn, 
a. om de Provinciale Synoden in Drente, Overijsel, Utrecht en Noord-Brabant met Lim-

burg, welke door vier en drie Classen worden gevormd l) zoo te laten blijven; 
b. om in de samenvoeging van Classen tot Particuliere Synoden in Groningen, Gelderland, 

Noord-Holland en Zeeland, welke respectievelijk zes eri vijf Classen hebben ook geene 
verandering te brengen ; maar 

c. om de Classen in Friesland en Zuid-Holland op andere wijze pamen te voegen; en wel 
op deze manier, dat in Friesland de Classen Dokkum (hetzij deze al of niet in twee Classen 
gesplitst wórde), Leeuwarden, Kollum en Franeker ééne Part iculiere Synode worden ; 
en de Classen Drachten, Heerenveen, Bolsward en Sneek ook ééne Part icul iere Synode; 

en dat in Zuid-Holland ééne Particuliere Synode kome, saamgevoegd uit de Classen 
den Haag, Leiden, Woerden en Gouda; en ééne, die door de Classen Rotterdam, Gorin-
chem, Dordrecht en Brielle wordt gevormd. 

Men ki i jg t dan in Friesland ééne Particuliere Synode, waartoe 72 Kerken en ééne, 
waartoe 65 Kerken behooren; 

in Zuid-Holland ééne Part iculiere Synode uit 59 en ééne uit 74 Kerken samenkomende. 
Di t is eene verdeeling, die wel past in het kader \ a n het aanta l Kerken, die in de 

Part icul iere Synoden in de andere provincie's worden vertegenwoordigd, gemerkt toch 
in de Provinciale Synode van Groningen 81 Kerken samenkomen, in die van Drente 33, 
van Overijsel 63, van Utrecht 40, van Noord-Holland 07, van Zeeland 56, en in die 
van Noord-Brabant met Limburg 28 Kerken. Terwijl intusschen door deze regeling niet 
wordt uitgesloten, dat de twee Particuliere Synoden van Friesland of van Zuid- Holland, 
voor belangen, die alle Kerken van Zuid-Holland of van Friesland bepaaldelijk en uit-
sluitend aangaan — neem b.v. den Zendingsarbeid in Friesland of het weeshuis te 
Middelharnis in Zuid-Holland — me t elkander samenwerken op de wijze, die bun, na 
gemeen overleg, het mee«t dienstig voorkomt. 

Wanneer deze Synode dus tot eene andere samenvoeging \ an Classen in Part icul iere 
Synoden meent te moeten besluiten, dan is de bovengenoemde regeling naar het oordeel 
uwer deputaten de beste. 

I)e conclusie van hun concept-ontwerp is daarom deze: 
1°. de samenvoeging van de Classen tot Particuliere Synoden in de provinciën Groningen, 

Drente, Overijsel, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zeeland en Noord Brabant met 
L i m b u r g blijve onveranderd; 

2°. de Classen in de provincie Friesland en evenzoo die in Zuid-Holland worden in twee 
Part icul iere Synoden bijeengevoegd; 

3°. de naam dier Particuliere Synoden zij: in Friesland: 
Particuliere Synode van Friesland (noordelijk gedeelte), bestaande uit de Classen 

Dokkum, Leeuwarden, Kollum en Franeker ; en 
Part iculiere Synode van Friesland (zuidelijk gedeelte), bestaande u i t de Classen 

Drachten, Heerenveen, Bolsward en Sneek; 
en in Zuid-Holland evenzoo: 

') Dren te heeft vier Classen; Overijsel, Utrecht en Noord-Brabant met L imburg elk drie. 
3) Groningen heelt zes Classen; Gelderland, Noord-Holland en Zeeland elk vijf. 
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Part iculiere Synode van Zuid-Holland (noordelijk gedeelte), bestaande uit de Classen 
den Haag, Leiden, Woerden en Gouda; 

en Particuliere Synode van Zuid-Holland (zuidelijk gedeelte), bestaande uit de Classen 
Rot te rdam, Gorinchem, Dordrecht en Brielle : 

4°. in Friesland roepe de Classe Leeuwarden de Particuliere Synode (noordelijk gedeelte) 
den eersten keer hijeen ; de Classe Sneek de Particuliere Synode (zuidelijk gedeelte) ; 
terwijl in Zuid-Holland de Classe den Haag de eerste maal synodale Classe zij ter 
bijeenroeping van de Particuliere Synode (noordelijk gedeelte) ; de Classe Rot terdam 
synodale Classe, om de Particuliere Synode (zuidelijk gedeelte) de eerste maal bijeen 
te roepen ; 

5°. voor de onkosten der Generale Synode blijven Friesland en Zuid-Holland hetzelfde bij-
dragen als sedert de Generale Synode van 1896 (Acta, Art. 163), met dien verstande, 
dat na de splitsing in twee helften iedere helft ook de helft van den toen bepaalden 
omslag zal te betalen hebben; dus de twee helften van Friesland elk vijf van iedere 
honderd gulden ; en die van Zuid-Holland van iedere honderd gulden elk negen ; 

6°. deze regeling gaat in met 1 J a n u a r i 1906, zoodat in Friesland en in Zuid-Holland na 
het eindigen der Synode — indien deze de voorgestelde regeling aanneemt, — toch 
nog vóór 1 Januar i 1S06 de Provinciale Synode van de geheele provincie moet samen-
komen, om de maatregelen te nemen, die noodig zijn tengevolge van het door de 
Generale Synode genomen besluit. 

Der Synode bij de overweging dezer gewichtige aangelegenheid de wijsheid en de leiding 
des Heiligen Geestes toebiddende, namens deputaten voornoemd, 

Aldus vastgesteld 1 Jul i 1905. J. H A N I A , Rapporteur. 

BIJLAGE Va. 
(Artt. 17 en 32.) Rapport der Commissie van advies in zake I. 

Het punt geldt het ontwerp eener betere regeling van de samenvoeging der Classen in 
Particuliere Synoden. 

Dit ontwerp is ingediend door de deputaten, door de Generale Synode van Arnhem voor 
deze aangelegenheid aangewezen, Prof. Dr. H. BAVINCK, Prof. Dr . F. L. RUTGERS en Dr. 
HANIA, en stelt voor: 

a. om de samenvoeging van de Classen tot Particuliere Synoden in de provinciën Groningen, 
Drente, Overijsel, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zeeland en Noord-Brabant met 
Limburg onveranderd te l a t en ; 

b. om de Classen in de provincie Friesland en evenzoo die in Zuid-Holland in twee Particu-
liere Synoden bijeen te voegen. 

Hieraan zijn toegevoegd de noodige overgangsbepalingen en eenige nadere stipulatiën. 
Uwe commissie adviseert der Generale Synode deze concept-regeling aan te nemen, met 

de volgende wijzigingen: 
in 2° c. worde ach te r »Middelharnis" ingevoegd : en de regeling voor de hulpbehoevende 

Kerken; 
in de derde conclusie worde nog genoemd de Classe Hallum bij Friesland (noordelijk gedeelte) 

en de Classe Worknm bij Friesland (zuidelijk gedeelte) •, 
in de vierde conclusie worde voor »Den H a a g " gelezen »Leiden"; 
voorts worde in de vijfde conclusie de volgende wijziging a a n g e b r a c h t : 
met dien verstande dat de a.s. Provinciale Synoden van Friesland en Zuid-Holland het 

percentage voor de ui t haar voortkomende Particuliere Synoden bepalen zullen, terwijl bij 
eventueele verandering van het percentage voor de onkosten der Generale Synode naar deze 
bepaling door deze Particuliere Synoden zal worden gehandeld ; 

en eindelijk worde de zesde conclusie gelezen als volgt : 
deze regeling gaat in vóór of op 1 Jul i 1906, zoodat in Friesland en in Zuid-Holland in 
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de eerste helft van 1906 eene Provinciale Synode van de geheele provincie dient saam te 
komen, om de maatregelen te nemen, die noodig zijn tengevolge van het door de Generale 
Synode genomen besluit. 

RENKEMA, Rapporteur. 

BIJLAGE VI Rapport van de archief bewarende Kerk. 
[(Art. 18.) 

De gedeputeerde van Amsterdam's Kerkeraad voor het kerkelijk archief heeft de eer u 
een kort verslag aan te bieden. Het kan ditmaal zeer kort zijn. 

De Scribae van de Synode in 1902 te Arnhem gehouden zonden ons de stukken over, die 
hunne plaats vonden bij de andere bescheiden. 

Slechts twee aanvragen tot uitleening kwamen in, waaraan op de gestelde voorwaarden 
voldaan werd. 

Tegenover de klachten daaromtrent in ons voorlaatste verslag geuit, vermelden wij nu 
met ingenomenheid, dat de geleende stukken op den bepaalden tijd ongeschonden terugbe-
zorgd zijn. 

H. W. VAN LOON. 

BIJLAGE VII. Rapport van het moderamen der Generale 
(Art. 18) Synode van Arnhem. 

Namens het moderamen van de Generale Synode van A r n h e m heb ik de eer u mee to 
deelen : 

1". dat de notulen der laatste twee dagen door ons in eene vergadering zijn gelezen en 
vastgesteld; 

2°. dat door Ds. HOEKSTRA verschillende uitgevers (lid eener Gereformeerde Kerk) zijn 
aangezocht om in te schrijven op de uitgave der Acta, en dat uit hen door ons de heer 
D. DOSNER te Leiden met dit werk is belast ; 

3°. dat ons niet is gebleken, dat door de Synode van Arnhem voor eenige zaak geene 
deputaten zijn benoemd. 

Met toebidding \ a n 's Heeren onmisbaren zegen over uwen gewichtigen arbeid lieb ik de 
eer te zijn, namens het gewezen moderamen, 

A. G. HONIG. 

BIJLAGE VIII. Rapport van de Classe 's Gravenhage over het 
(Art. 18.) uitschrijven van eenen bededag. 

De Classe 's Gravenhage van Gereformeerde Kerken, door de Generale Synode van Groningen 
in 1899 aangewezen om, indien he t noodig mocht blijken, een bededag of bidstond voor de 
Kerken uit te schrijven, heeft de eer aan uwe vergadering te dezen te rapporteeren, dat haar 
geen gevallen zijn voorgekomen, waarin zij het noodig oordeelde een bededag of bidstond 
voor de Kerken uit te schrijven. 

Namens de Classe: 

L. VAN LOON, Praeses. 
E. KROPVELD, Assessor. 
R. DE JAGER Hz., loco-Scriba. 
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BIJLAGE IX. Rapport der roepende Kerk. 
(Art. 18.) 

Do Kerk van Utrecht, door de Generale Samenkomst der Gereformeerde Kerken te Arnhem in 
1902 aangewezen tot bijeenroeping van deze Synode, heeft de eer u het volgende te rapporteeren. 

Het is i] bekend, dat zij door middel van »Het Kerkblad" en van »De Heraut" en »De Bazuin" 
de oproeping tot deze. vergadering heeft gepubliceerd; — dat zij de vaste adviseerende leden 
onzer synodale vergaderingen ook voor deze Synode beleefdelijk uitgenoodigd heeft, de Kerken 
met hunne zeer gewaardeerde adviezen te dienen, op welke uitnoodiging door bijna al deze 
hooggeachte broederen is geantwoord, dat zij bereid waren aan dit verzoek te voldoen; — 
dat zij door middel van bovengenoemde bladen heeft gepubliceerd, welke rapporten bij deze 
Synode werden ingewach t ; — dat zij het agendum heeft saamgesteld en tijdig aan de leden 
dezer Synode en hunne secundi alsmede aan de adviseurs heeft verzonden, en dat zij in een 
appendk de nagekomen punten ter behandeling heeft saamgebrach t ; — dat zij voor de 
ontvangst der Synode en de huisvesting harer leden en adviseurs alsmede voor het logies 
der afgevaardigden der bui tenlandsche Kerken getracht heeft, naar vermogen zorg te dragen. 

A a n haar verzoek, om den bidstond, die aan de samenkomsten der Generale Synode voor-
afgaat , te leiden, gaf Ds. II. HOEKSTRA bereidwillig gehoor. 

Zij heeft aan de deputaten der Synode voor de correspondentie met de buitenlandsche Kerken 
intijds kennis gegeven van tijd en plaats der samenkomsten dezer Synode. 

Haar is door deze deputaten bericht, dat The Presbyterian Church of England als afgevaar-
digden wenscht te zenden Dr. A. DE VLIEGER en Rev. J. M. FERGUSSON; zij wenschen 
van 22 (ot 25 dezer de zittingen der Synode bijte wonen; — dat The Welsh Calvinistic Methodist 

Church of Wales zendt Bev. J. GLYN; — dat The Original Secession Church of Scotland zich 
laa t vertegenwoordigen door Rev. J. STURROCK, die wenscht in de zitting op Dinsdag 29 dezer 
de Synode toe te s p r e k e n ; — d a t The Free Church of Scotland wel bericht zond, dat zij afgevaar-
digden zou zenden, maar dezen berichtten, dat zij verhinderd waren te komen, omdat de 
belangen hunner Kerk hen noopten in dezen tijd te Londen te vertoeven; — dat The 
Reformed Church of America berichtte, dat waarschijnlijk een afgevaardigdo zou worden 
gezonden; van Rev. JAMES F. ZWEM ER kwam echter bericht in, dat hij verhinderd is aan de op-
dracht zijner Synode te voldoen, doch dat hij schriftelijk zijne opdracht hoopt te volvoeren; hij 
zond tevens zijnen credentiebrief; — dat van de Christelijke Gereformeerde Kerk van 
Amerika geen antwoord op het schrijven van deputaten is ingekomen; — dat de Belgische 
Zendingskerk Ds. LAATSMAN naar deze Synode afvaardigde, die Dinsdag 29 en Woensdag 30 
dezer bij de zittingen der Synode hoopt tegenwoordig te zijn; — dat de Evangelische Refor-
mir te Freikirche van Silezië met het oog op de groote kosten daaraan verbonden geenen 
afgevaardigde kan zenden; — en dat de Oud-Gereformeerde Kerken in Oost-Friesland, Bent-
heim en Westfalen zich laten vertegenwoordigen door Docent J. JAEGER en Ds. P. D. DE GROOT. 

Dat zij aan al deze afgevaardigden bericht gezonden heeft, dat en waar hun door onze 
Kerken logies wordt aangeboden; en verzocht heeft te mogen vernemen, wanneer wij hen 
mogen verwachten. 

De afgevaardigden van The Presbyter ian Church of England berichtten, dat zij gedurende 
de eerste week de zittingen onzer Synode wenschen bij te wonen. 

Voorts moet de rapporteerende Kerk u mededeelen, dat wat tot de meubileering dezer 
synodale vergadering behoort, in zeer droeven staat verkeert en hoog noodig herstelling, 
vernieuwing en aanvulling behoeft. 

Het financiëele verslag kan zooals duidelijk is, pas aan het einde der vergadering worden 
uitgebracht. 

Moge het den Heere behagen, dezen geringen en slechts het uitwendige rakenden arbeid 
te doen medewerken tot het welslagen dezer synodale samenkomst. 

De Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Utrecht, 

M. V A N M I N N E N , h. t . Praeses. 

P . J . W . K L A A R H A M E R , h , t . Scriba. 
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BIJLAGE x. Advies inzake B 4, schrijven van de Ver-
(Art 19.) eeniging tot bestrijding van het Nieuw-

Malthusianisme. 

In dit sclirijven wordt mot hoogen ernst op het schadelijke en schandelijke, alsmede op 
het goddelooze gewezen van de theorie en de praktijk van het Nieuw-Malthusianisme, en de 
Generale Synode van de Gereformeerde Kerken verzocht mede te willen getuigen tegen dat 
gj'oote kwaad, dat in meerdere of mindere mate ook in onze kringen is ingedrongen. Verder 
geeft de Vereeniging der Synode in overweging om het ons toegezonden stuk of een dergelijk 
stuk als circulaire aan onze Kerken toe te zenden, desverkiezende op kosten van de Vereeniging. 

De commissie stelt voor (volgt de conclusie in het artikel der Acta) . 

G. ELZENGA, Rapporteur. 

BIJLAGE XI. Advies inzake P 2—6, Het Kerkblad. 
(Art. 20.) 

Vier provinciën (Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant met Limburg en Groningen) stellen voor 
Het Kerkblad af te schaffen; terwijl Zeeland het alleen dan wil doen verschijnen, v a n n e e r 
deputaten der Generale Synode iets aan de Kerken hebben mede te deelen. 

De commissie stelt voor hierop niet in te gaan, vooreerst omdat de kosten van genoemd 
blad bij lange na niet zoo groot zijn als vroeger, in het geheel ruim f200; dit is door elkander 
voor elke Kerk 30 cents; omdat het aan de Kerken de gelegenheid biedt om de noodige 
zaken officiéél meê te deelen; en eindelijk omdat de Kerken bij eventueele afschaffing voor 
de moeielijkheid zouden komen te staan van de keuze van een der bestaande kerkelijke 
bladen. 

G. ELZENGA, Rapporteur. 

BIJLAGE XII. Bapport van de deputaten naar Art. 4 van 
(Art. 22.) de Zendingsorde. 

De deputaten, door de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken te Arnhem aan-
gewezen om eventueel bijstand te verleenen voor examina in de missionaire vakken, hebben 
de eer u het navolgende rapport aan te bieden. 

De eerste vergadering werd samengeroepen door Ds. H. DIJKSTRA, daartoe aangewezen, 
in October 1902 te Amsterdam. Zij diende om de verdeeling der vakken vast te stellen 
en een moderamen te kiezen. Als voorzitter werd aangewezen Ds. II. DIJKSTRA, en als 
scriba prof. P. BIESTERVELD. 

Den lOden November 1901 werd de hulp der deputaten ingeroepen voor het examen van 
Ds. L. NETELENBOS. Alle deputaten waren tegenwoordig. 

Den 3den Februar i 1904 woonden de deputaten het examen hij van den candidaat D. K. 
WIELENGA. A a n w e z i g w a r e n Ds. H. DIJKSTRA, P r o f . W. GEESINK en P r o f . H. H. KUYPER. 

Den 17den Augus tus 1905 eindelijk werden de deputaten uitgenoodigd om het examen bij 
te wonen van Ds. K. VAN DIJK. Aanwezig waren Ds. H. DIJKSTRA, Prof. W, GEESINK, Prof. 
H . H . KUYPER e n P r o f . P . BIESTERVELD. 

Bij alle drie de examina konden de deputaten tot toelating adviseeren, al was het niet met 
even groote vrijmoedigheid. 

Eindelijk brengen de deputaten onder uwe aandacht , dat Ds. INGWEBSEN, door de Kerk van 
Utrecht beroepen voor den dienst te Poerworedjo, reeds door die Kerk is bevestigd, zonder 
het examen naar Ar t . 4 te hebben afgelegd. Deputaten verzoeken de Synode uit te spreken, 
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dat het examen naar Art. 4 der Zendingsorde moet worden afgelegd vóór de bevestiging, 
omdat anders h. i. het examen zijne beteekenis verliest, terwijl zij tevens de Synode vragen, 
wat door hen in he t geval van Ds. INGWERSEN moet gedaan worden, 

P . B I E S T E R V E L D , Rapporteur. 

BIJLAGE XII». Praeadvies over het rapport der deputaten 
(Art. 22.) naar Art. 4 der Zendingsorde. 

In handen uwer commissie gestold het rapport der deputaten voor Art . 4 der Zendings-
orde, E 2. 

Met bijzondere belangstelling heeft uwe commissie dit rapport gelezen. Driemaal werd 
de hulp der deputaten ingeroepen. Zij waren tegenwoordig bij de examina van Ds. L. 
NETELENBOS, candidaat D. K. WIELENGA en Ds. K. VAN DIJK. Telkenmale konden zij tot 
toelating adviseeren. 

Nog brengen deze deputaten ter kennis van de Generale Synode, dat Ds. INGWERSEN door 
de Kerk van Utrecht is bevestigd voor den dienst te Poerworedjo, zonder het examen naar 
Ar t . 4 der Zendingsorde te hebben afgelegd, terwijl zij tevens verzoeken, dat de Synode 
uitspreke, dat het examen naar Art. 4 der Zendingsorde voortaan moet worden afgenomen 
vöör de bevestiging plaats heeft. 

Uwe commissie s temt in met de opvatting, die aan dit verzoek ten grondslag ligt. Zij 
meent te moeten afkeuren, dat de bevestiging van eene» missionairen Dienaar des Woords 
geschiedt, voordat deze het examen naar Ar t . 4 der Zendingsorde heeft gedaan. 

Uwe commissie stelt u voor (volgt de conclusie het artikel der Acta). 

W . B R E U K E L A A R , Rapporteur. 

BIJLAGE XIII. Bapport over het verzoek der Algemeene Ver-
(Art. 22.) gadering van Zendingsarbeiders. 

De Algemeene Vergadering uaar A r t . 15 der Zendingsorde verzoekt de Generale Synode 
de continueering der jaarlijksche toelage ad f200 voor de Zendingsbibliotheek en tevens een 
crediet van f 100 ter bestrijding van de kosten voor vergaderingen, E 5, en een voorstel van 
de deputaten voor de Zending onder 22 3 van hun rapport. 

Uwe commissie is van oordeel, dat he t formeeren van eene Zendingsbibliotheek op Midden-
Java eene zaak is van algemeen belang voor de Zending onzer Kerken. Een bedrag van 
ƒ200 is voor dit doel eene zeer bescheiden som. W a t betreft de kosten der Algemeene Ver-
gadering naar Art. 15 der Zendingsorde, meent uwe commissie tc moeten opmerken, dat de 
Algemeene Vergadering een dubbel karakter draagt. Zij behartigt niet alleen algemeene 
belangen, die do Kerken gemeenschappelijk aangaan, maar ook bijzondere belangen, die de 
afzonderlijke zendingen betreffen. 

Daarom oordeelt uwe commissie dat de kosten der Algemeene Vergadering niet geheel 
voor rekeniDg der generale kas behooren te komen Billijk is echter dat de generale kas 
voor die kosten eene bijdrage verleene, en zulks tot een bedrag van ten hoogste f 100 ' s jaars . 

In verband hiermee brengt uwe commissie in herinnering, dat door de deputaten voor de 
Zending, blijkens hun rapport, op verzoek van de broeders in Indië aan den Raad van toezicht 
op de kweekschool ter tegemoetkoming in de kosten een bedrag van / '75 voor dit jaar is 
toegestaan. 

Uwe commissie oordeelt, dat ten opzichte van deze kosten hetzelfde standpunt behoort te 
worden ingenomen als inzake de Algemeene Vergadering. Zoowel het bijzonder belang 



1 0 4 

der zendende Kerken als het algemeen belang is bij den arbeid van den Raad van Toezicht 
betrokken. 

Derhalve wenscht de commissie u te adviseeren (volgen de conclusiön in het artikel 
der Acta). 

W. BREUKELAAR, Rapporteur. 

BIJLAGE XIV. Rapport over een verzoek van de Kerken in 
(Art. 23.) Zeeland. 

Uwe commissie heeft u te adviseeren over het verzoek van Zeeland, E 7. 
De Provinciale Synode van Zeeland begeert ontheffing van de verplichting, om al het ver-

gaderde voor de Zending te storten in de generale kas; en zulks met het oog op de pogingen 
van Zeeland's Kerken om tot eigen Zending te komen. 

Eenerzijds gevoelt uwe Commissie dat het voor de Zendingsactie in Zeeland zeer gewenscht 
is aan dit verzoek te voldoen. Feit toch is, dat de activiteit in den boezem der Kerken zich 
krachtiger ontwikkelt en de offervaardigheid toeneemt, als men weet, dat men voor «eigen 
Zending" bijeenbrengt. Andererzijds echter beseft uwe commissie, dat de toestand der generale 
kas zonder noodzaak geene vermindering van inkomsten toelaat. De afsnijding van een toe-
voerkanaal kan, zonder noodzakelijkheid, niet toegestaan worden. 

Meest gewenscht schijnt het uwer commissie aan het verzoek van Zeeland te gemoet te 
komen, in zooverre dit zonder schade voor de generale kas kan geschieden. 

Zij adviseert derhalve (volgen de conclusion in het artikel der Acta). 

W. BREUKELAAR) Rapporteur. 

BIJLAGE XV. Rapport over een verzoek van de Kerk van 
(Art. 23.) Heeg. 

Ter fine van advies is in handen uwer commissie gesteld een verzoek van de Kerk van 
Heeg, E 7a, en in verband hiermee hetgeen vermeld is onder 5 in het rapport van de deputaten 
voor de Zending. 

De Kerk van Heeg heeft van 1903 af de 10 »/o harer inkomsten niet kunnen storten 
in de generale kas. De deputaten voor de Zending hebben geen bezwaai gemaakt tegen 
uitstel van betaling, mits het verschuldigd bedrag vóór deze Synode werd afgedragen. 

In Mei 1905 bedroeg deze som ƒ 1 9 4 8 976. Ten gevolge van de vele extra-uitgaven voor 
hare Zending heeft de Kerk van Heeg dit bedrag nog niet gestort. 

Nu verzoekt deze Kerk, dat haar nog eenig uitstel worde verleend en haar worde toegestaan 
deze som bij termijnen te betalen, in dier voege dat vóór het einde van 1907 alles ver-
effend zij. 

Het komt uwer commissie voor, dat aan dit verzoek moeielijk kan worden voldaan. 
Vooreerst is dit niet billijk tegenover andere zendende Kerken, die evenzeer wel eens voor 

extra-uitgaven staan, zonder daarbij de vervulling hunner verplichting jegens de generale 
kas op te schorten. 

In de tweede plaats laat de toestand der generale kas, die leeg is en toch voor aanmerkelijke 
uitgave staat, geen verder uitstel toe. 

Bovendien mag hierbij wel opgemerkt, dat de deputaten voor de Zending aan de Kerk van 
Heeg goeden steun hebben geboden ter voorziening in de kosten van uitrusting en overtocht 
van eenen Dienaar ter vervanging van Ds. D. BAKKER. 

Uwe commissie wenscht u derhalve te adviseeren (volgt de conclusie in het artikel der Acta). 

W. BREUKELAAR, Rapporteur. 
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BIJLAGE XVI. Advies over de te verleenen ondersteuning aan 
(Art. '23.) Mevr. de wed. D. Huysing. 

De deputaten der Generale Synode voor de Zending stellen in hun rapport, 22 Ce, dei-
Generale Synode voor, eene beslissing te nemen in zake den financieëlen steun te verleenen 
aan Mevr. de wed. HUYSING. Uwe commissie heeft kennis genomen van de regeling, die de 
deputaten voorloopig in deze hebben getroffen. Zij wenscht u te adviseeren aldus tc besluiten 
(volgt de conclusie in het artikel der Acta). 

W. BREUKELAAR, Rapporteur. 

B I J L A G E X V I I . Advies over F 5, 7, 8, 9, 23 en 23a. 
(Art. 24.) 

De commissie heeft de eer u te rapporteeren: 
"1°. inzake F 5, dat zij van de volgens Art. Cl der Acta van 1902 benoemde com-

missie, om de quaestie tussclien den Kerkeraad te Haar lem en broeder BOERKOEL te 
behandelen en te beeindigen, rapport ontving, dat hare pogingen zijn bekroond met 
goed gevolg; weshalve uwe commissie voorstelt deze mededeeling voor kennisgeving aan 
te nemen en deze broederen met dankbetuiging te déchargeeren; 

2°. inzake F 7, dat zij van de volgens Art . 190 der A c t a van 1902 benoemde com-
missie, om de quaestie van het bezwaarschrift der brs. G. TEN BRINK en G. KAMP te 
Enschedé tegen een besluit der Synode van 1899 te behandelen en te beeindigen, rap-
port ontving, dat deze haar mandaa t heeft vervuld; weshalve uwe commissie voorstelt 
deze broederen met dankbetuiging te déchargeeren; 

3°. inzake F 8, dat zij van de volgens A r t . 188 der Acta van 1902 benoemde com-
missie, om de quaestie van het bezwaarschrift van br. M. DE WINTER tegen een besluit 
van den Kerkeraad van Sliedrecht. waarb i j genoemde broeder is gecensureerd omdat 
bij eenigen arbeid op den dag des Heeren had te verrichten, ter plaatse te behandelen, 
rapport ontving, dat hunne pogingen met goed gevolg zijn bekroond en de censuur is 
opgeheven; weshalve u w e commissie voorstelt deze mededeeling voor kennisgeving aan 
te nemen en deze broederen met dankbetuiging te déchargeeren; 

4°. inzake F 9, dat zij van de volgens Art. 182 der Acta van 1902 benoemde com-
missie, om bij de te Kornhorn gerezen moeilijkheden van advies te dienen, rapport ontving, 
dat deze broeders zoo\eel mogelijk hunnen raad den Kerkeraad van Kornhorn en der 
Classe Enumat i l hebben verschaft, tengevolge waarvan de Classe Ènumati l een besluit 
heeft genomen. Na de daarop gevolgde verzoening rezen weder ernstige geschillen, 
waarbij aan de deputaten wederom advies werd gevraagd, eerst door de Classe, later door 
den Kerkeraad. De deputaten hebben laatstgenoemde verzoeken, al dienden zij persoonlijk 
gaarne van raad, qua deputaten afgewezen, omdat zij meenden tot de inwilliging ervan 
geen mandaa t der Synode te bezitten. Ten slotte voegen de deputaten er eene nota 
van onkosten bij, ten bedrage van f 30. Uwe commissie stelt voor (volgt de conclusie 
in het artikel der Acta). 

5°. inzake F 23 en 23a (volgt de conclusie iu het artikel der Acta) . 

J. C. DE MOOR, Rapporteur. 



1 0 6 

BIJLAGE XVlIa. Rapport van de deputaten in de zaak te Haarlem. 
(Art. 24.) 

De deputaten in de zaak te Haarlem hebben zich in opdracht van de Generale Synode van 
A r n h e m naar Haarlem begeven op den 14den Januar i 1903. 

De pogingen om in het geschil tusschen den Kerkeraad en br. BouiucoEr. verzoening tot stand 
te brengen, werden me t goed gevolg bekroond. 

De censuur werd door den Kerkeraad opgeheven en in het bijzijn van uwe deputaten had 
volledige verzoening plaats. 

P. BIESTERVELD, Rapporteur. 

B I J L A G E XVIIFR. Rapport aangaande de zaak te Sliedreoht. 
(Art. 24.) 

Br. MARCELIS DE WINTER, sluiswachter te Sliedrecht, beriep zich op de Generale Synode te 
Arnhem, om opheffing der censure te verkrijgen, door den Kerkeraad van Sliedrecht op 
hem toegepast en nog gehandhaafd tegen het oordeel van de Classe Dordrecht en van de 
Provinciale Synode van Zuid-Holland, welke achtereenvolgens deze zaak hadden behandeld. 

Br. DE WINTER had in zijn bezwaarschiift aan de Synode te Arnhem vermeld: 1. dat hij, 
de betrekking van sluiswachter te Sliedrecht aanvaardende, niet wist, dat hij tot eenigen arbeid 
op Zondag zou worden geroepen; 2. dat de sluis, waarop hij dienst doet, als vloedsluis, be-
waking noodig heeft, al ging er geen schip door; 3. dat hij slechts den halven Zondag dienst 
moet doen; 4. dat van die sluis ook gebruik moeten maken de melkboeren, die hun vee bin-
nen die sluis laten weiden; 5. dat hij meent, dat hij voorts zich geene rekenschap behoeft te 
geven van het doel, waar toe men van die sluis als verkeersweg op den Zondag gebruik wil 
m a k e n ; en 6. dat hij gaarne van dien Zondagsarbeid ontslagen ware om met de gemeente 
des Heeren geregeld te kunnen opgaan, zelf als ouderling de Kerk van Hoek van Holland 
gediend hebbende, m a a r dat hij op zijnen leeftijd moeilijk eene betrekking als deze, waaraan 
bijzondere voordeelen als pensioenrente zijn verbonden, voor zich en zijn gezin kan vinden 
en hij deze betrekking niet m a a r zoo durf t prijs geven. 

Het besluit der Generale Synode te Arnhem in deze zaak was als volgt: 
„de Generale Synode, oordeelende, dat het niet op haren weg ligt, om zich ui t te spreken 

omtrent de vraag, of de Zondagsarbeid van den betrokken broeder al dan niet tot de nood-
zakelijke werken behoort; 

dat de Classe Dordrecht en de Provincie Zuid-Holland geene termen gevonden hebben, om 
den betrokken broeder wegens zijne werkzaamheden op den rus tdag der censure waardig 
te verklaren; 

dat de Kerkeraad van Sliedrecht geweigerd heeft, zich neder te leggen bij het besluit van 
beide genoemde vergaderingen tot opheffing der censure; 

vereenigt zich met he t besluit der Synode van Zuid-Holland daaromtren t ; 
en benoemt drie deputaten, om dit besluit in vereeniging met den Kerkeraad van Sliedrecht 

uit te voeren". 
Tot deputaten werden aangewezen Ds. W. BOSCH te Almkerk, Ds. H. HOEKSTRA te 

Arnhem (belast met de saamroeping) en Br. C. J. DE BORDES te Velp. 
De deputaten in deze zaak kunnen thans mededeelen, dat zij in het na jaa r van 1902 aan deze 

opdracht van de Synode te Arnhem hebben voldaan. Door ongesteldheid kon echter Ds. W. 
BOSCH van Almkerk niet op den bepaalden dag te Sliedrecht tegenwoordig zijn, zoodat deze 
zaak door twee der deputaten in vereeniging met den Kerkeraad van Sliedrecht is behandeld. 

Na eerst met Br. MARCELIS DE WINTER in tegenwoordigheid van den Kerkeraad gesproken 
te hebben, hebben de deputaten eene samenspreking met den Kerkeraad gehad, waarin door hen 
de redenen zijn ontvouwd, om welke opheffing der censure behoorde te geschieden. Hiei in 
werden de deputaten bijzonder gesteuud door den toenmaligen Dienaar des Woords te Sliedrecht 
Ds. J. VAN DEN BERG, die op het punt stond naar Ter Neuzen te vertrekken. 
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Het resultaat van deze besprekingen was, dat, hoewel enkele leden des Iverkeraads van 
gevoelen bleven, dat de censure moest worden gehandhaafd, de Kerkeraad besloot tot ophef-
fing der eensuur. 

H. HOEKSTRA, Rapporteur. 

BIJLAGE XVlIc. Rapport in zake het geschil te Enschedé. 
(Art. 24.) 

De deputaten door de Synode aangewezen om het geschil te Enschedé gerezen op minnelijke 
w i j z e u i t d e n w e g t e r u i m e n , D r . H . H . KUYPER, D s . J . VAN ANDF.L e n D r . G . VAN GOOR 

(Acta, Art. 190) hebben volgens opdracht der Synode zich 26 September naar Ensehedé 
begeven; in eene openbare Kerkeraadszitting, waartoe de leden der gemeente waren uitge-
noodigd, evenals degenen die om genoemd geschil zich van de gemeente hadden afgezonderd, 
is mededeeling gedaan van de besluiten der Synode, eene broederlijke saamspreking gehouden 
met de bezwaarden en aangedrongen om, nu de oorzaak van het geschil ui t den weg was 
geruimd, in eendracht en vrede saam te leven. 

Dr. H. H. KUYPER, Rapporteur. 

BIJLAGE XVilei. Rapport in zake het geschil te Kornhorn. 
(Art. 24.) 

De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Arnhem in 
1902, heeft aangewezen, om in de geschillen, die te Kornhorn gerezen zijn, Kerkeraad, 
Classe en Provincie te kunnen dienen van advies, de drie broeders A. ELSHOUT Hl, Dr. A. 
G. HONIG en Ds. A. DE GEUS (Artt. 182 en 205 van de Acta). 

Deze broeders hebben de eer, u bij dezen mededeeling te doen van hunnen verrichten arbeid. 
Zij waren van het begin af er wel van doordrongen, dat zij benoemd waren, om te hun-

nen dienen van advies, terwijl de Synode had erkend, dat de zaak van Kornhorn niet langs 
wettigen weg ter Synode was gekomen, maar dat zij toch aan de Classe en de Provinciale 
Synode eenen dienst kon bewijzen. Om deze redenen hebben de drie broeders gemeend, 
hun mandaa t me t de meeste discretie te moeten op\at ten. 

Toch drong hen ook de nood van de Kerk van Kornhorn. Dies hebben zij niet alleen 
gewacht, maar Kerkeraad en Classe me t de noodige re \erent ie ook geprikkeld tot het vragen 
van advies omtrent een of meer bepaalde punten in de aanhangige geschillen. 

Dit heefc geleid tot eene conferentie te Groningen op den 4den Mei 1903. De drie depu-
taten van advies waren vergaderd met afgevaardigden van den Kerkeraad van Kornhorn, 
eenige protesteerende leden van de Kerk van Kornhorn en deputaten van de classicale ver-
gadering van Enumati l . 

Deze conferentie, waarvan de notulen als Bijlage A dit rapport begeleiden en de om-
schrijving der geschillen voldoende bevat, had het volgende advies tot resu l taa t : 

de Classicale vergadering te houden op 6 Mei 1903, 
terugkomende op haar besluit van 6 Augustus 1902 inzake het protest der gecensureerde 

leden van de Kerk van Kornhorn, 
besluite: 
a. het protest bovengenoemd weder in behandeling te nemen ; 
b. een nauwkeurig onderzoek in de Kerk van Kornhorn zelve in te stellen door daartoe te 

benoemen deputaten, daarin geassisteerd door de te dezer zake in te roepen deputaten 
naar Art. 49 der Kerkenorde; 

c. dit onderzoek te doen plaats hebben in de week van 11 Mei; 
li. beslissing te nemen in eene buitengewone vergadering in de week vau 18 Mei. 
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Dit advies is door de deputaten der Classe aanvaard, en daarna door de afgevaardigden 
des Kerkeiaads en de tegenwoordig zijnde protesteerende leden van de Kerk van Kornhorn 
goed gevonden. 

Na dezen 4den Mei 1903 hoorden de drie deputaten van advies niets aangaande de 
werking van hun advies. Eerst den 26sten Februari 1904 werd hun van wege de Classe van 
Enumat i l een nieuw verzoek om advies toegezonden. In dat schrijven werd als bekend 
verondersteld, dat de arbeid van 4 Mei 1903 was gevolgd in Augustus 1903 door eene ver-
zoening, en medegedeeld, dat opnieuw ernstige geschillen waren gerezen. 

De deputaten hebben gemeen) , dat met de getroffen verzoening hun mandaa t zijne grens had 
bereikt. Zij hebben daarvan mededeeling gedaan aan de classicale deputaten. 

Den 25sten Maart 1904 werden deputaten voor het laats t tot het geven van advies aange-
zocht door den Kerkeraad van Kornhorn. Zij hebben gemeend het jegens de classicale 
vergadering ingenomen s tandpunt niet te mogen verlaten, en daarvan aan den Kerkeraad 
mededeeling gedaan, daaraan echter hun persoonlijk advies verbindende. 

De deputaten nemen de vrijheid, hunne nota van onkosten hierbij te voegen. 

Dr. A. G. HONIG. 
A. ELSHOUT Rzn. 
A. DE GEUS, Rapporteur. 

BIJLAGE XVIII. Praeadvies over A 3. 
(Art. 25.) 

Uwe commissie, benoemd om te adviseeren over wat voorkomt onder A 3 van he t 
agendum, verzoekschrift van geloovigen van Gereformeerde belijdenis te Gent om hulp, ten 
einde te komen tot rechte kerk-institueering, welk verzoekschrift door een begeleidend schrijven 
nader wordt verklaard; 

overwegende dat uit bedoeld schrijven blijkt, 
a. da t genoemde geloovigen zich hebben gewend tot de Classe Terneuzen, bedoeld is wel-

licht de Classe A x e l ; 
b. dat deze Classe hen verwezen heeft naar de Gereformeerde Kerken van Antwerpen en 

Brussel; en 
c. dat door die Kerken eene commissie is benoemd, die echter met haren arbeid nog niet 

gereed was, toen het verzoekschrift aan de Synode werd verzonden; 
besluit aan uwe vergadering voor te stellen (volgt de conclusie in het artikel der Acta). 

GEERDS, Rapporteur. 

BIJLAGE XIX. Praeadvies over K 2. 
(Art. 25.) 

De Provinciale Synode van Zeeland stelt voor: »de Generale Synode neme alle mogelijke 
maatregelen ten einde de kl immende onkosten te mat igen". 

Uwe commissie is van oordeel, dat bij voorkomende gelegenheden met bovengenoemd ver-
zoek zooveel mogelijk dient gerekend; zij is echter niet in s taat om bepaalde voorstellen te 
doen, wijl de noodige gegevens daarvoor ontbreken. 

GEERDS, Rapporteur. 
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B I J L A G E X X . Praeadvies over K 3 . 

(Art. 25.) 

De Classe Warfum stelt voor: »de Generale Synode voere in het vervolg in de Kerken 
geene collecte in, dan op aanvrage van deputaten voor eenige algemeen kerkelijke zaak be-
noemd, of van het bestuur eener vereeniging". 

Het is aan uwe commissie niet gelukt om tot een eenstemmig oordeel te komen. Twee 
leden voelen zich gedrongen de Synode te adviseeren, het voorstel van de Classe W a r f u m 
over te nemen, om daardoor te voorkomen eene herhaling van wat vroeger is geschied en 
waardoor in sommige Kerken vrij wat ontevredenheid is verwekt. Zeven leden daarentegen 
kunnen zich met genoemd voorstel niet vereenigen; en dat niet alleen omdat het eene 
afkeuring inhoudt van hetgeen door ee re vorige Synode is verricht, maar ook omdat zij het 
niet wenschelijk en zelfs met mogelijk achten volgende Synoden aan een dergelijke bepaling 
te binden. Zij adviseeren daarom de Synode het voorstel van de Classe W a r f u m niet 
aan te nemen. 

G E E R D S , Rapporteur. 

BIJLAGE XXI. Rapport over E 7c. 
(Art. 26.) 

Uwe commissie, benoemd om te rapporteeren over de punten onder letter E van het 
agendum, heeft de eer he t volgende rapport uit te brengen over 7c, »waarin de Kerkeraad 
van Utrecht verzoekt aan de Generale Syno le, de bevoegdheid van de deputaten der Synode 
voor de Zending onder heidenen en Mohammedanen, bedoeld in Art. 4 sub a, 2e lid, der 
Zendingsorde nader te omschrijven". 

Nu eischt Art. 4, al. 2, dat bij het examen van hen, die beroepen zijn tot missionair-
predikant, behoort te worden overgelegd eene medische verklaring, ten genoegen van de 
deputaten der Generale Synode voor de Zending, dat de beroepene geene organische ge-
breken heeft die hem voor den dienst in de tropen vermoedelijk ongeschikt maken". 

De Kerkeraad van Utrecht zal dus wel bedoelen, da t de Synode nader omschrijve w a t be-
doeld is met de woorden: eene medische verklaring ten genoegen van depntaten der Generale 
Synode. 

Uwe commissie begreep eerst niet, boe de Kerk van Utrecht met dat verzoek — dat niet 
op de Provinciale Synode behandeld is en niet opzettelijk bij apar t schrijven is toegelicht 
geworden, — tot de Synode k w a m ; eene medische verklaring »ten genoegen van deputaten" 
toch is, naar haar oordeel, niet onduidelijk; het wi js t aan, dat bedoelde deputaten zoo'n 
verklaring èn om haren inhoud èn om hare onderteekening moeten goedvinden en ze daarom 
goedkeuren. Keuien zij ze goed, dan is ze wel ten genoegen; oordeelen zij ze onvoldoende, 
dan is ze niet ten genoegen van deputaten. En hunne bevoegdheid is het, om hun oordeel 
over de verklaring op te maken en dan uit te spreken, of zij al dan niet tot hun genoegen is. 

De commissie kwam dan ook tot de conclusie, dat naar haar oordeel de bevoegdheid van 
deputaten niet nader behoeft omschreven te worden; en heeft zij alleen aan de Synode 
voor stellen het verzoek van Utrecht niet in te williger. 

Toch kan hiermeê niet worden volstaan. 
Uit de correspondentie tusschen Utrecht en de deputaten der Generale Synode dd 19 Juli, 

27 Jul i en 3 Augustus 1905 is aan uwe commissie duidelijk geworden, en hieruit is 
Utrecht 's verzoek te verklaren, 

a. dat Utrecht aan de deputaten verzocht had om medische verklaringen omtrent Ds. 
INGWERSEN, te willen goedkeuren; 

b. dat de deputaten met die verklaringen echter geen genoegen hebben genomen doch eene 
verklaring verlangden van eenen anderen deskundige; 

c. dat Utrecht echter geweigerd heeft Ds. INGWERSEN door dien deskundige te laten 
onderzoeken; en 
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d. dat Utrecht naar aanleiding van dat geval tot de Synode is gekomen met bovenge 
noemd verzoek. 

Uwe commissie heeft deze zaak ook overwogen ert meent niet anders te kunnen oordeelen, 
dan dat Utrecht in dit geval niet goed heeft gehandeld. Utrecht toch wil dat de deputa ten 
tevreden zullen zijn met eene verklaring, die ten genoegen van den Kerkeraad van Utrecht 
is; terwijl artikel 4 der Zendingsorde zegt, dat de verklaring ten genoegen van de deputaten 
moet wezen. 

De commissie heeft daarom tot geene andere conclusie kunnen komen dan deze: 
dat de handeling van den Keikeraad van Utrecht ten opzichte van de medische verklaring 

van Ds. INGWERSEN tegenover de voornoemde deputaten niet goedgekeurd kan worden. 
En zoo wordt dan aan de Synode door uwe commissie voorgesteld (volgt de conclusie in 

het artikel der Acta). 
J . H A N I A , Rapporteur. 

B I J L A G E X X I I . Verslag van de Theologische School. 
(Art. 27.) 

De deputaten-curatoren der Theologische School van de Gereformeerde Kerken hebben de 
eer, aan de Synode het volgende verslag aan te bieden van den toestand der School sinds de 
Synode van Arnhem, September 1902 tot einde Jul i 1905. 

I. Curatorium. Mede ter voldoening aan de opdracht, aan de deputaten-curatoren door de 
Synode \ a n Arnhem gedaan, luidende „datgene te doen, w a t in de tegenwoordige omstandig-
heden tot handhaving van de Theologische School vereischt wordt", kwamen de deputaten-
Curatoren acht maal samen, drie maal in gewone, vijf maal in buitengewone vergadering. 

De »Handelingen" van al deze vergaderingen zijn in druk verschenen; de jongste »Hande-
lingen" zonder voorrede, volgens besluit van de curatoren van November 1904, dat de Handelingen, 
die sinds 1898 naar besluit van het curator ium me t eene voorrede van de professoren naar 
toerbeurt verschenen, voortaan zonder voorrede zullen worden uitgegeven. 

Meer dan ééne mutat ie had plaats in het personeel van de deputaten-curatoren. 
In de vergadering van 26 November 1902 sprak de Praeses een woord ter nagedachtenis 

van den curator Dr. G. VAN GOOH, dien de Heere in den morgen van 22 November op het 
onverwachtst tot Zich had genomen. Met bijzondere toewijding en gioote kunde heeft Dr. VAN 
GOOR zeven jaren achtereen de belangen der School voorgestaan en bevorderd. Voor dezen broeder 
nam als curator voor Utrecht zitting Ds. A. M. DONNER. Door de benoeming van Dr. H. 
BOUWMAN tot lioogleeraar aan de School werd in zijne plaats curator voor Gelderland Dr. B. 
WIELENGA. In Juli 1904 nam bij ingekomen schrijven Ds. L. NEIJENS afscheid van het cura-
torium, waai in hij twee en twintig jaren als curator voor Noord-Holland zitting had, en waarvan hij 
zestien jaren secretaris was. De liefde en ijver van dezen broeder, alsook zijne dienstvaardigheid en 
accuratesse als secretaris zal bij het curatorium in dankbaar aandenken blijven. In zijne 
plaats nam als curator zitting Ds. B. VAN SCHELVEN. Op de jongste vergadering kwam van 
Zuid-Holland als curator Ds. W. B. RENKEWA. DS. W. DOORN, die ook zeer vele jaren curator 
der School was, wenschte, evenals Ds. NEIJENS, bij zijne provincie niet meer in aanmerking 
te komen. Ook aan hem richt te het curator ium een schrijven van dank voor zijnen gewaar-
deerden arbeid, der School bewezen. 

De curatoren bezochten naar eenen vastgestelden rooster geregeld de verschillende colleges der 
hoogleeraren en woonden herhaaldelijk examina bij. De rapporten daarvan, in de jaar l i jksche 
vergadering uitgebracht, luidden steeds gunstig. Zij gaven omtrent den inhoud en de methode 
van onderwijs het gewenschte getuigenis. Een enkele wenk, dien het curatorium gaf, werd in 
dank aangenomen en verhoogde de tevredenheid over den geregelden gang van zaken. 

Ingevolge Ar t . 101 der W e t op het Hooger Onderwijs werd door de curatoren telken' jare aan 
den Minister van Binnenlandsche Zaken en aan Burgemeester en Wethouders der gemeente 
Kampen een beredeneerd verslag ingediend van den toestand der School en van het aan 
haar verbonden gymnasium. 
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II. Hoogleeraren en lectoren. Korten tijd na het scheiden der Synode van Arnhem 
kwam 6 en 7 October 1902 het cuiator ium saam, op verzoek van de hoogleerai en Dr. 
H. BAVINCK en P. BiESrCRVEio De reden, die hun Hooggeleei den leidde tot het \erzoek om 
eene buitengewone vergadenng, was, dat zij, in kennis gesteld zijnde met een besluit van 
de directeuren der Vuje Umveisiteit te Amsteidam, aan deze diiecteuren het verzoek hadden 
gericht om met tot benoeming over te gaan, voor zij de deputaten-cui atoi en hadden kunner. raad 
plegen. Zij wenschten decu ia to ren te vragen, of dezen gronden konden aangeven, die hen zouden 
moeten bewegen, om tot de directeuren te zeggen «benoemt ons n i e t ' ZIJ vernamen hier-
ovei gaarne het advies van de curatoren en gaven daaibi j de verzekering, d i t zij zulk een adwes 
m ernstige overweging zouden nemen, ofschoon zij zich daardoor niet gebonden konden of 
zouden achten. 

Na bieedvoerige discussie besloot het curatorium het geviaagde advies met te geven, wel 
werd een dag later met eenparige stemmen de volgende motie aangenomen en aan de beide 
professoren medegedeeld „curatoi en, de mededeelmgen v an de hoogleei ai en BAVINCK en BIESTER-
VELD gehoord hebbende, spreken als hun oordeel uit, dat met het oog op den toestand der 
Theologische School het ten zeerste gewenscht is, dat deze hoogleeraren aan deze inrichting blijven". 

Genoemde hoogleeraren namen de benoeming aan en vroegen in de vergadering van t$0 
October eervol ontslag als hoogleeraren aan de Theologische School, hetgeen hun op hun 
verzoek in de gegeven omstandigheden werd verleend tegen 1 Janua i i 1903. Het cuia tor ium 
spi ak bij deze ontslaggeving uit, dat het beti eui de de omstandigheden, waai in nu de Theologische 
School gekomen was, aangezien het zeei waaideeide den ai beid dei BB. BAVINCK en BIESTER-
VILD, aan de Theologische School geduiende vele ja ien verlicht, en zeide hun dan ook namens de 
Kei ken vooi dien ai beid dank. Den 10en Dccembei 1902 namen de hoogleeiai en Di. H. BAVINCK en 
P. BILSTERVEID met een koit wooid afscheid in een samenkomst van hoogleei ai en en studenten. 

Ingevolge opdracht dei Synode van Ainhem, om, met bijstand van de deputaten der Synode, met 
bekwamen spoed, in plaats van wijlen piofessoi D. K WIEIENGA eenen opvolgei te benoemen 
die bij name de Keikgeschiedems en het Keikiecht zou hebben te doceeien, en g e t i o u w a a n 
het mandaat om datgene te doen wat in de tegenwooiJige omstandigheden tot handhaving 
van de School veieischt wo id t , en na gehooid te hebben het advies van de hoogleeiaien 
NOORDTZIJ en LINDEBOOM, dat huns inziens met twee nieuwe hoogleeiaien het ondeiwijs 
behoorlijk geiegeld kon woiden, besloot het cuia to i ium tot het doen van twee benoemingen 
welk besluit werd mtgevoeid m twee veigadeimgen met de deputaten dei Synodi. Tot hoo^leei aai 
m de Dogmatiek en aanveiwante vakken weid 30 Oct. 1902 benoemd Ds. B. VAN SCHELVEN, 

piedikant te Amsteidam, en tot hoogleeiaai m de Kei kgeschiedems en het Keikiecht Di. 11 
BOLWMAN, piedikant te Hattem. Ds. B. VAN SCHEIVFN bedankte voor de benoeming en in zijne 
plaats n e i d 26 November 1902 benoemd I)r. A. G. HONIG, piedikant te Zeist. Dl IOUWMAN 
en Di. HONIG namen hunne benoeming tot hoogleei aai aan. Lei stgenoemde aai.vaardde 11 Febi uai i 
1903 zijn a m b t als hoogleeiaai aan de Theologische School, met eene ïede, getiteld „Het 
object dei Kei kgeschiedems". en Di. HONIG 8 A j n l 1903 met eene rede getiteld »Godgeleerd-
heid en Wi j sbegee i te ' . 

Tijdens de vacatuien m het peisoneel van hoogleeiaien lust te, ten genoegen van het cu ia -
toi ium, de zoig vooi den goeden gang dei School op de twee oveigeblevene hoogleeraien, 
M NOORDTZIJ en L LINDEBOOM. Aanstonds na de in functie treding der twee nieuwe hoogleeiaren 
konden de theologische colleges weder gegeven worden volgens de vastgestelde Senes. Het 
lectoraat weid bij toerbeuit waargenomen door de professoien NOORDTZII, LINDEBOOM en 
BOUWMAN. 

De vier hoogleerai en hadden het vooi i echt steeds eene goede gezondheid te mogen genieten en 
geiegeld hunnen aibeid te vel l ichten. Alleen prof. LINDI BOOM moest wegens ernstige krankheid 
zijn arbeid eenige weken ondeibreken, doch mocht 8 Februari 1904 zijn weik wedei beginnen. 

Tot zijn leedwezen zag zich het cuiator ium gedwongen om in zijn jongste vergadenng 
aan piof. LINDLBOOM mede te deelen, dat van twee Classe en vier Keikeraden klachten waien 
ingekomen over zijn optreden in de pers, m zaken het kerkelijk leven betreffende. 

Van deze klachten kwamen bij de curatoren, m comité vergaderd, slecht twee in aanmerking, 
aangezien deze betioffen de positie van prof LINDI BOOM als hoogleeraar der School, de overige 
vier werden ter zijde gelegd, als gaande over zijne positie als hd der Kerk en als 
lid van den »Wachterbond". De meerderheid van het curatorium, overwegende dat Z.H.G. 
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in eene bijzondere positie tegenover de Kerken verkeert door zijn boogleeraar-zijn in dienst 
der Kerken, oordeelde, dat de raadgevingen ir, zake de verkiezing en benoeming van ouder-
lingen en diakenen en afvaardiging tot meerdere vergaderingen van prof. LINDEBOOM afkeuring 
verdienden, en vermaande hem zich voortaan daarvan te onthouden. Tegen deze uitspraak 
van het curatorium in zijne meerderheid heeft deze, alsook tegen het besluit in zake het 
voorwoord vóór de gedrukte »Handelingen", bij deze Synode protest aangeteekend; evenzeer 
tegen het feit, dat hij niet eerst is gehoord en ook vooraf niet is ingewonnen het advies 
van de hoogleeraren. Met prof. LINDEBOOM gaf ook prof. NOORDTZIJ zijne bevreemding en af-
keuring te kennen, over bovengenoemde uitspraak en genomen besluit, alsook over de wijze 
van behandeling, door de curatoren in deze gevolgd. 

Ir dezelfde vergadering werd door prof. LINDEBOOM een adres aan het curatorium, na voor-
lezing, overhandigd, waarin Z. H. G. o. a. mededeelde, dat en waarom hij zich tot de Generale 
Synode zou wenden met bezwaar tegen »De Heraut" en andere bladen en tegen Kerkeraden 
en Classen, die onverhoord hem oordeelden. 

Eene discussie me t genoemde hoogleeraren, alleen gaande over het besluit in zake he t voor-
woord vóór de »Handelingen" leidde niet tot een gewenscht resultaat. 

Ook in het personeel van de lectoren had verandering plaats. Dr. J. VAN DER VALK, die 7 
Juli 1902 de graad verwierf van doctor in de Classieke Letteren, vroeg tegen 1 Sept. 1903 
eervol ontslag aan, wegens de aanneming van zijne benoeming tot Rector aan liet Marnix-
gymnasium op Gereformeerden grondslag te Rotterdam. H e t werd hem als leeraar aan he t 
Gymnasium en als lector in de Lati jnsche taal en het patristisch Latijn aan de Theologische 
School, eervol verleend, onder dankbetuiging voor de diensten in genoemde betrekkingen bewezen. 
Het curator ium benoemde tot lector D r . J. J. ESSER, die 19 December 1902 den doctors 
titel in de classieke Letteren had verworven. Thans zijn er drie lectoren: Dr . J. KAPTEÜN, 
die 8 Ju l i 1902 doctor in de classieke Letteren werd, geeft den propaedentici onderricht in 
het Grieksch; Dr. A. NOOIUJT/U in het Ilebreeuwsch en in het Nederlandsch; en Dr . J. J. 
ESSER in het La t i jn . Met goedkeuring van het college van Hoogleeraren gaf Dr. A. NOORDTZIJ 
in den cursus 1904/5 aan theologische studenten een privatissïmum tot oefening in het lezen 
en vertalen van het O. Testament. Door de benoeming van slechts twee nieuwe hoogleeraren 
werd prof. NOORDTZIJ met dank ontheven van enkele propaedeutische lessen in 't Ilebreeuwsch. 
De arbeid der- lectoren geschiedde geregeld en tot genoegen van Curatoren. 

III. Studenten, spreekt het verslag, uitgebracht door den vorigen secretaris in de 
Synode van Arnhem, dat op de rol der studenten stonden ingeschreven 71, thans moet veel 
kleiner getal worden gonoemd. Zeven en twintig studenten verlieten tegelijkertijd met prof. 
BAVINCK en prof. BIEVTEÜVELD de School, om overgeschreven te worden in het Album studio-
sorum der Vrije Universiteit te Amsterdam. De cursus 190'3/4 werd geopend met 28 s tudenten; 
die van 1904/5 met 27. In den cursus 1903/4 deden 10 studenten met goed gevolg hun 
candidaatsexamen ; in den nu met Juni j.1. gesloten cursus 6. 

Kon telken jare door het college van hoogleeraaren gunstig getuigenis worden afgelegd 
van het gedrag en den ijver der studenten, in de jongste vergadering van het curator ium 
ging dit voor het college moeilijk ten opzichte van een tiental in de laatste weken. Einde 
Mei ontving het college een schrijven van tien studenten inhoudende de mededeeling, dat zij 
voornemens waren aan ouders of verzorgers toestemming te vragen om ten spoedigste over 
te gaan naar de Vrije Universiteit. Het college, erkennende de vrijheid dezer studenten om 
hunne studiën aan de School te eindigen en over te gaan naar Amsterdam, kon evenwel de 
wijze, waarop door hen van die vrijheid werd gebruik gemaakt , niet goedkeuren. Het vond 
meer dan ééne reden hen daarover te onderhouder), zelfs twee hunner tijdelijk te schorsen. 
Zes van de tien betuigden hun leedwezen over hunne wijze van doen, waarvan vier terug-
kwamen op hun voornemen om de School te verlaten. Een ander van de tien moest om 
eene andere reden van de School worden verwijderd. Het curatorium, na nog gehoord te 
hebben vijf van de tien studenten in deze droeve aangelegenheid, keurde m een met meerder-
heid van stemmen genomen besluit, de handelingen van het college van hoogleeraren in 
deze zaak goed; vond geene reden om de schorsing van de twee studenten, nu dooi' hun ver-
trek door het curatorium vervallen geacht, af te keuren, en approbeerde ook, naar Artikel 10 
van het School-reglement, de verwijdering van dien ééneit student, evenwel met blijdschap 
vernemende, dat hij voor het college belijdenis van zonde had gedaan. 
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Overigens was he t gedrag en de onderlinge verhouding der s tudenten zeer goed. In het 
begin van den cursus 1901/5 werd een dispuutcollege opgericht, waarvan de s tudenten, de 
hoogleeraren en de leeraren van he t Gymnas ium leden kunnen zijn. De gezondheidstoestand 
der s tudenten was in den regel naa r wensch. Alleen de s tudent van het derde j a a r P. DE 
PUTTER werd door ongesteldheid genoodzaakt naa r huis te gaan en af te zien van he t examen. 
Drie andere s tudenten van hetzelfde j a a r gevoelden zich wegens de omstandigheden der 
laatste weken niet in s taat h u n voorgenomen examen te doen. Vijf propaedeutici s laagden. 

IV. G-ymnasium. Door he t overlijden van Dr. VAN GOOR, he t heengaan van prof. 
BAVINCK en het niet-meer cura tor zijn van Ds. NEIJENS, kwam er in de commissie van 
Toezicht op he t Gymnas ium veel verandering. De tegenwoordige leden der commissie zijn 
p r o f . M . NOORDTZIJ, v o o r z . , M r . H .VAN DER VKGTE, s e c r . , D s . J . HESSELS, p r o f . L . LINDEBOOM, e n 

Ds. T. NOORDEWIER, die gelijk de vorigen, zich van h u n n e opdracht me t nauwgezetheid kweten. 
Dr. J. KAPTEIJN werd rector in de plaats van Dr. FISCHER. De conrector, Dr. W. H. 

NIEUwiiiiis, die na Dr. J. VAN DER VALK als zoodanig benoemd was, t rad in de laatste weken 
van den jongsten cursus als waa rnemend rec tor op, vanwege ongesteldheid van den rector , 
dien wij hopen, da t spoedig geheel hersteld zal zijn. 

In den loop van den cursus 1902(3 deed de heer D. J. A. WESTERHUIS m e t goed gevolg 
zijn doctoraal examen in de classieke L e t t e r e n ; evenzoo in den cursus 1903/4 de heer W. 
NAWIJN EZN., die na he t vertrek van Dr. J. VAN DER VALK tot tijdelijk leeraar was benoemd. 
In denzelfden cursus verkreeg de heer G. OOSTERIIOF zijne ac te B. M. O. Fransch , en deed 
de heer J. GUNNINK zijn doctoraal in de Nederlandsche le t te ren . He t aanta l leeraren aan het 
gymnas ium bedraag t negen. Behalve de reeds genoemden zijn daaraan werkzaam de heeren 
D r . J . J . ESSER, D r . A . NOORDTZIJ e n I I . VISSINK J R . D e t r a k t e m e n t e n d e r t i j d e l i j k a a n g e -

stelde leeraren werden geleidelijk verbeterd m e t he t bedrag, dat vri j viel door de wijze, 
waarop in de vaca ture van Dr. VAN DER VALK werd voorzien. Alle leeraren arbeidden tot 
tevredenheid van de Commissie. 

Door de benoeming van slechts twee nieuwe hoogleeraren a a n de School, werd prof. 
LINDEBOOM m e t dank ontslagen van de lessen in de christeli jke religie aan he t gymnas ium 
en werden deze lesuren opgedragen aan Dr. A. NOORDTZIJ, die ze eerst gaf in gecombineerde 
klassen, doch in he t laatste j a a r op zijn verzoek en naa r beslui t van he t cu ra to r ium op voorstel 
der Commissie van Toezicht, in elke klasse, en wel in elk der zes klassen écn u u r per week. 

Telken j a re werd de gymnasiale cursus geopend me t 42 leerlingen en zijn de eerste beide 
cursussen geëindigd m e t 39 gymnasias ten. In den jongsten cursus 1904/5 waren er 6 in de 
le , 10 in de 2e, 8 in de 3e, 8 in de 4e, 4 in de 5e en 6 in de 6e klasse, to taa l 42, w a a r v a n 
er ui t de 2e klasse één de Inr icht ing verliet om in den mili tairen dienst te gaan . Ook was 
er nog een toehoorder in de 2e klasse. 

A a n het besluit der Synode van A r n h e m om he t Reglement voor de gymnasia le opleiding 
zóó te wijzigen, da t he t onderwijs zal worden gegeven in eenen zesjarigen cursus, werd uit-
voering gegeven; en bij Koninklijk Besluit van 23 J anua r i 1903 Nr . 38 werd he t ge tu igschr i f t 
van bekwaamheid tot universi taire studiën, afgegeven door het Gymnas ium, me t inach tneming 
der desbetreffende wettel i jke voorschriften, gelijkgesteld m e t he t ge tu igschr i f t in Art. 11 dei-
W e t tot regeling van he t Hooger Onderwijs vermeld. Ten overstaan van gecommit teerden 
der Regeer ing werd het eindexamen van een zestal leerlingen voor het eerst a fgenomen 
25—27 J u n i 1903, Slechts één leerl ing werd afgewezen. Op 24 J u n i 1904 s laagden 5 van 
de zeven leerlingen, waarvan één voor de beide afdeelingen A en B m e t zeer zeldzame cijfers, 
en 24 J u n i j.1. deden vijf van de zes me t goed gevolg eindexamen, allen voor acte A. 

He t gedrag en de ijver der leerlingen was goed. Geregeld bezochten de leeraren die 
leerlingen, die niet in he t eigen huisgezin of daarmede gel i jks taande kosthuizen woonden. 
Om toezicht over de te kerk gaande leerlingen te k u n n e n houden, werd door de commissie 
van Toezicht aan den Raad der Gereformeerde Kerk te Kampen verzocht vaste plaatsen den 
leerlingen te willen geven, waaraan genoemde Kerkeraad voldeed. 

Machtigde reeds de Generale Synode van Groningen 1899, Art . 52 de curatoren, om, indien 
zich eene geschikte gelegenheid voordeed en de financiëele lasten der Kerken er aanmerkel i jk 
door werden verlicht, he t gymnas ium a a n eene part icul iere vereeniging over te d r a g e n ; 
de Synode van Arnhem verstrekte aan de cura toren volledige mach t ig ing zoo spoedig doenlijk 
h e t gymnas ium over te dragen, altijd ech te r me t dien vers tande : 

5 
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1°. dat het onderwijs, wat het Gereformeerd karakter betreft onder beslissend toezicht 
kome van den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk van de plaats van vestiging; 

2°. dat de door de leeraren verkregen rechten zouden worden overgenomen; 
3°. dat ook ter vergoeding daarvoor een niet al te hoog en afdalend jaarlijksch subsidie 

door de betrokken vereeniging van de Kerken zou worden gevraagd. 
De gedrukte i> Handelingen" geven bewijs, dat de uitvoering van deze synodale 

macht iging inzake overdracht van het gymansium wel met veel ernst door het 
curatorium is ter hand genomen, m a a r tot nog toe niet is gelukt. Onderhandelingen 
me t eene vereeniging voor Gereformeerd voorbereidend universitair onderwijs, gevestigd 
te Zwolle, leidden tot geen resu l taa t ; evenzoo met eene gelijke vereeniging te Rotterdam. 
Het rapport van de commissie van overdracht vestigde onder meer de aandacht van het 
curatorium op het gewenschte en noodzakelijke om aanwijzing te doen van de bron, 
waaru i t de bijdrage, die aan eene vereeniging zal worden toegezegd, kon worden gevonden 
en versterkte den indruk, dat bij eene eventueele overdracht in plaats van vermindering 
veeleer eene vermeerdering van financieéle lasten voor de Kerken zou worden veroor-
zaakt ; daarbij niet zonder grond veronderstellende, dat de Kerken zeker meer bereid 
zullen zijn om voor een gymnasium, verbonden aan de School, hare gaven te offeren, 
dan voor eene subsidie, uit te keeren aan eene vereeniging. De zaak van de overdracht 
rust te eenigen tijd en werd weder aangevat na de indiening van de gewijzigde W e t op 
het Hooger Onderwijs bij de Tweede Kamer, waarbij na hare aanneming en in wer-
kingtreding, wat thans een feit is, ook bijzondere gymnasia aanspraak kunnen maken 
op Rijkssubsidie. Eene eerste poging daartoe in de vergadering van November j.l. kon 
geen algemeene instemming vinden. Weder werd een concept-contract ontworpen 
tusschen de curatoren der Theologische School te Kampen eenerzijds en eene vereeniging 
voor Gereformeerd voorbereidend Hooger Onderwijs te Kampen andererzijds, die ook nog 
heden niet in de werkelijkheid bestaat, maar wellicht spoedig zal worden opgericht, 
wanneer het ingediende concept-contract, door het curatorium voorgesteld, door deze 
Synode mocht worden aangenomen. 

Na onderscheidene wijzigingen in genoemd contract, dat als bijlage hier bij gaat , te hebben 
aangebracht , werd besloten aan de Synode het volgende mede te deelen, wat het curator ium 
bij dezen doet: het curatorium deelt der Synode mede, dat het niet geslaagd is uitvoering 
te geven aan het mandaat, den curatoren gegeven in Art. 210 der Synode ian Arnhem, 
aangezien eene dergelijke vereeniging zich niet heeft aangemeld en ook door de curatoren 
niet is gevonden. Wel werd aan het curatorium een ontwerp-coniract aangeboden van eene 
vereeniging in wording op eenigszins andere voorwaarden. Van deze vereeniging mag 
worden gehoopt, dat zij binnen niet al te langen tijd het gymnasium zal kunnen over-
nemen. Aan dit concept-contract hecht het curatorium in easu zijne goedkeuring, hel 
voorts onderwerpende aan het oordeel der Synode 

Door den curator Ds. B. VAN SCHELVEN is verzocht hier te vermelden, dat hij uitdrukkelijk 
heef t uitgesproken geene verantwoordelijkheid voor dit concept te willen dragen en da t hij 
ook aan de goedkeuring daarvan niet heeft deelgenomen. Voorts dient hierbij nog gezegd, 
dat het curatorium het beter oordeelde de uitspraak der Synode inzake het concept-oontract 
eerst af te wachten, vóór het overging uitvoering te geven aan de machtiging, door de 
Synode van Arnhem verleend, om te regelen wat in betrekking »tot het e indexamen noodig 
»zal blijken en, voorzoover noodig, dienovereenkomstig in het Reglement de vereischte wij-
»zigingen of aanvullingen aan te biengen". 

V. Gouden jubileum en Schooldag. Ter uitvoering van het besluit der Synode van 
Arnhem, waarbi j aan de deputaten-curatoren vrijheid werd verleend, om in 1904 eene feestelijke 
herdenking van het vijftigjarig bestaan der Theologische School te organiseeren en uit de 
ka s der School zoodanige uitgaven te doen, als zij daartoe noodig en beschikbaar zouden 
achten, werd door het curator ium benoemd eene commissie van drie leden : Ds. J. WESTER-
HUIS, Prof. L. LINDEBOOM en Ds. A. M. DONNER, die, gesteund door eene plaatselijke sub-
commissie te Kampen, de feestelijke herdenking voorbereidde en leidde. Op Woensdag 15 
J u n i 1904 werd me t veel opgewektheid het gouden jubileum der Theologische School te 
Kampen gevierd. Den avond te voren werd in de Burgwalkerk te Kampen eene dank- en 
bidstond gehouden, waarbij Ds. G. EI.ZENGA voorging. Ui t alle deelen des lands waren velen 
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opgekomen, om bij de herinnering aan de historie der School in eene feestrede van den Rector 
Prof. LINDEBOOM, en toespraken van de andere hoogleeraren, van curatoren, van leeraren van 
het gymnasium, van predikanten en studenten, den Heere te danken voor de velerlei zegening, 
die het den Koning der Kerk behaagde vijftig jaren achtereen door de School aan onze Kerken 
te schenken. De curator Ds. A. LITTOOY werd dien dag benoemd tot Ridder in de orde van den 
Nederlandschen Leeuw, met welke onderscheiding van H. M. de Koningin Z.Exc. de Commis-
saris der Koningin in Overijsel Z.Eerw. en de School persoonlijk gelukwenschte. Van Z.Exc. 
den Minister van Binnenlandsche Zaken, Dr. A. KUYPER, werd een sympathiek telegram ont-
vangen, en bij monde van Prof. Dr . G. H. J. W. J. GEESINK bracht ook de Theologische Faculteit 
der Vrije Universiteit haren feestgroet. 

Bij brieven en te legrammen kwamen vele symphatie-betuigingen in, ook van de Generale 
Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Noord-Amerika en van het cura tor ium harer 
School. Uitvoerige vei slagen van dit gouden jubi leum der Theologische School verschenen 
in nde Bazuin" en in den Almanak van het Studentencorps nF. Q. I ." voor het j aar 1905. 

Vele broeders en vrienden der School spraken op dit feest den wensch uit om, zoo 
mogelijk op den 15en Juni, den geboortedag der School, telken jare eenen Schooldag te hebben. 

Op hun verzoek besloot het curatorium tot eenen Schooldag op den Dinsdag in de eerste 
volle week van Jul i en benoemde eene commissie to t voorbereiding en leiding. Dit j aa r 
zou hij voor de eerste maal gehouden zijn, maa r de oommissie achtte het gewenscht, met 
he t oog op de omstandigheden aan de School van den laatsten tijd, hem uit te stellen. 
Besloten werd, in aanmerking nemende den tijd voor de te houden Synode, den Schooldag 
dit j aa r niet meer te doen plaats hebben. 

VI. Studiefonds. Dit fonds, ontstaan ui t eene gift voor dit doel aan de Docenten der 
Theologische School, bekrachtigd door de Synode te Assen 1888, verkreeg bij gelegenheid 
van he t 50-jarig bestaan der Theologische School eene aanmerkeli jke uitbreiding. Onder 
leiding van een comité, bestaande uit de Brs. Ds. J. II. DONNER, Ds. N. J. VAN GOOR en 
Dr. A, NOORDTZIJ ontving het ten vorige jare vele giften. Sinds 1 Juli 1904 wies het nog 
met ru im ƒ 4000 aan. 

In het afgeloopen boekjaar werd aan een twaalf tal (studenten en gymnasiasten) steun 
verleend tot een totaal bedrag van ƒ 1729. Het kapitaal is thans ƒ 1 9 7 4 7 . 5 7 . Het curatorium 
stelde voor dit fonds een reglement vast, te vinden in Art. 26 der handelingen 1904. 

Tot penningmeester werd benoemd Prof. Dr . A. G. HONIG, die het met veel zorg behart igde. 
Het fonds s taat onder beheer van het college van hoogleeraren, dat jaar l i jks rekening en 

verantwoording doet aan de curatoren. 
VII. Financiën. In den tijd, waarover dit verslag loopt, verrichtte de penningmeester 

der School, Dr. II. FRANSSEN, weder zijnen arbeid met eene activiteit en nauwkeurigheid, die 
curatoren ook hier dankbaar vermelden. In zijn jongste verslag verklaarde de penningmeester , 
dat op 1 Mei 1905 de stand der geldmiddelen niet onbevredigend was. Er was toen in kas 
ƒ 1 0 7 0 7 . 5 8 5 tegen ƒ 9 1 5 5 . 3 4 op 1 Mei 1904. Aan feestcollecten bij het gouden jubileum 
werd ontvangen ƒ 4 1 6 8 . 7 9 5 en aan feestgaven f2507.96, totaal ƒ6676 .66 5 ; waarvan, na 
af t rek van de kosten der feestviering, als zuivere inkomst te boeken viel ƒ 5327.9 i6 . De 
gewone collecten klommen in het afgeloopen boekjaar met ƒ 539.025, de contributiën gingen 
niet noemenswaard ach te ru i t ; maar de giften daalden aanmerkeli jk. In het vorige dienstjaar 
k w a m nog eene bijzondere gif t in van ƒ 2000 en in het afgeloopen boekjaar een legaat van ƒ 250. 
De uitgaven bleven vrijwel gelijk. Enkele posten stegen maar andere vroegen minder. Het 
besluit van de Synode te Arnhem, dat tot instandhouding van de School voortaan jaarli jks 
voor haar twee afzonderlijke collecten door de Kerken zullen gehouden worden, werd nog 
niet door al de Kerken nageleefd. Herinnering aan de opwekking, die de curatoren in 1902 
deden uitgaan, om naar het besluit der Synode de twee afzonderlijke collecten getrouw te 
houden, is dies nog niet overbodig. Dat het curator ium niet gedrongen worde weder in 
overweging te nemen een in 19C 2 verworpen voorstel, om aan te stellen eenen agent tot winneng 
van contr ibuanten! Het feit, dat de college- en examen-gelden de laatste j a ren veel minder 
zijn, alsook dat de giften en de opbrengst van »de Bazuin" achterui tgaan, dringe tot meerdere 
offervaardigheid! 

VIII. Pensioenfonds. Krachtens machtiging van de Synode te Arnhem aan den pen-
ningmeester der Theologische School werd zooveel uit de kas der School in het pensioenfonds 



1 1 6 

voor de hoogleeraren gestort, als na ontvangst van de bijdrage der deelgerechtigden, tot 
instandhouding noodig bleek. In het afgeloopen jaar bedroeg die storting ƒ 3091.89. Het 
in de Nutsspaarbank belegde geld bedraagt thans ƒ 6189.62, en dat in de Rijkspostspaarbank 
ƒ 1 2 6 3 . 8 3 . Aan pensioenen werd het jongste j aa r uitbetaald / 3732.14. Naar het besluit 
der Synode van Arnhem werd aan Art. 10 van de »bepalingen tot regeling van het verleenen 
van pensioenen", enz. toegevoegd: »dit pensioen zal ingaan drie maanden na het overlijden, 
zullende gedurende deze drie maanden het volle t rae tement worden ui tbetaald". De penning-
meester van dit fonds, de heer F. GUNNINK BZN., die als zoodanig op de jongste vergadering 
werd gecontinueerd, beheerde het zeer ten genoegen van het curatorium. 

I X . „Bazuin" en „Kerkblad". Voor de uitgave van beide bladen is sinds Oc tobe r l902 
eene commissie, bestaande uit prof. LINDEBOOM, J. H. BOS, en Dr. H. FRANSSEN, die, volgens 
hare instructie, onder meer ook de opdracht heeft alle ontvangsten en uitgaven van »da 
Bazuin" te beheeren en het zuivere saldo per kwartaal af te dragen aan den penningmeester 
der Theologische School. Di t zuivere saldo wordt jaarli jks minder. Het getal abonné's 
daalt sterk. Over 1902/3 was de opbrengst van »de Bazuin" ƒ 4723.995, over 1903/4 
ƒ 4 1 6 9 . 9 0 en over 1904/5 ƒ 3 6 6 1 . 5 2 ; alzoo een achterui tgang in de laatste twee jaren van 
bijna ƒ 1100. Dat dit niet zoo voortga, opdat »de Bazuin" zooveel mogelijk blijve, w a t zij 
steeds geweest i s : eene vaste en flinke bron van inkomsten voor de School. 

Met \ Jannari 1903 verkregen op verzoek prof. BAVINCK als hoofdredacteur en prof. 
BIETTERVELD als plaatsvervangend redacteur eervol ontslag met dank voor hunnen gewaardeerden 
arbeid aan »de Bazuin", en werd tot hoofdredacteur telken jare benoemd prof. NOORDTZIJ 
en tot plaatsvervangend redacteur prof. LINDEBOOM. Ook werd het vorig jaar benoemd eene 
Commissie van Toezicht op den inhoud van »de Bazuin," thans bestaande uit de bis. prof. 
LINDEBOOM, prof. HONIG en Ds. J. HESSELS, tot taak hebbende om naar eene daartoe strek-
kende instructie den hoofdredacteur in de zorg voor den inhoud van »de Bazuin" terzijde te 
staan. Aan al de broederen, die meer of minder geregeld in »de Bazuin", schrijven, wordt 
dank gezegd voor hunnen arbeid ; ook aan Ds. J. W. A. NOTTEN, die einde April 1903 
zijnen arbeid aan »de Bazuin" staakte. 

Inzake » üet Kerkblad" werd door de Synode van Arnhem, curatoren opgedragen aan dit blad 
voortaan elke maand te doen verschijnen; daarin op te nemen korte berichten uit de Kerken 
en verantwoording van gelden voor generale kerkelijke doeleinden; den abonnementspri js 
te bepalen op ƒ 0.50 's j a a r s ; en overigens de bestaande bepalingen te handhaven. October 
1902 benoemd het curatorium eene commissie, die met de Bazuin-commissie zou zorgen, dat 
tegen 1 Jaunar i 1903 het besluit der Synode wer d uitgevoeid. Haar werd volmacht ver-
leend tot het benoemen van ecnen redacteur . Ds. B. VAN SCHELVEN werd tot redacteur be-
noemd. De abonnementspri js werd gesteld op ƒ 1 . — 's jaars . De kosten van dit officieel 
orgaan der kerken bedroegen over 1903 ƒ 3G5.625 en over 1904 ƒ 222.55, die door de 
Provinciën naar den vastgestelden maats taf werden voldaan. Het curator ium heeft geene 
voorstellen in zake dit blad der Kerken, waarvan op deze Synode zal worden gehandeld. 

X. Bibliotheek en Zendingsmuseum. Met dank voor wat prof. B A V I N C K als biblio-
thecaris der Theologische School verrichtte, benoemde liet curator ium na diens eervol ontslag 
den heer W. DE VRIES als zoodanig; aan wien ook de zorg werd toevertrouwd voor de 
Zendingsbibliotheek en het museum, waarvan de verzorger was prof. BIESTERVELD, die op 
verzoek, daarvan eervol ontslagen werd, met dank voor den arbeid daaraan besteed. October 
1904 nam de heer W. DE VRIES als bibliothecaris ontslag, ook als verzorger- van het Zendings-
museum. Hem werd dank gezegi voor zijne bewezen diensten. Curatoren benoemden in zijne 
plaats prof. Dr. H. BOUWMAN en tot amanuensis den heer J. II. Bos te Kampen. Voor-
laatstgenoemde werd eene instructie vastgesteld. 

Hoewel reeds in de Juli-vergadering van 1903 curatoren besloten aan de eerstkomende 
Generale Synoie eenen catalogus over te leggen van hetgeen der Theologische School 
toebehoort in onderscheiding van de generale deputaten voor de Zending, kunnen zij dit op 
deze Synode nog niet doen. Wel is het grootste gedeelte van den catalogus opgemaakt, 
maa r het was den bibliothecaris en den amanuensis om omstandigheden onafhankel i jk 
van hunnen wil nog niet mogelijk aan de jongste curatoren-vergadering dien compleet voor te 
leggen, met een plan tot het drukken daarvan. 

I)e bibliotheek der School werd het laatste j aa r vermeerderd met circa 500 boekwerken, 
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waaronder 350 stuks van de leesvereeniging der studenten. Belangrijke en kostbare werken 
werden niet aangekocht. Beteekenisvolle schenkingen hadden niet plaats, uitgenomen het 
prachtexemplaar van Ds SCHOLTEN'S werk : »de Tabernakel", dat Z.Eerw. ter herinnering 
aan het bezoek van professoren eu studenten en als blijk van belangstelling in het gouden 
jubileum der School aan de bibliotheek ten geschenke gaf. Behalve de professoren en do 
studenten maakten ook velen buiten Kampen van de bibliotheek gebruik. 

XI. Archief. Het curatorium benoemde den bibliothecaris prof. DR. H . BOUWMAN in 
1904 ook tot archivarius. Z. H. G. legde in de jongste vergadering eene lijst over van de in 
het archief der School berustende stukken. Nog onderscheidene pakketten, brieven moeten 
worden gecatalogiseerd Aanwezig zijn de notulen van het college van hoogleeraren van 
1854 tot 1859 en van 1871 tot heden. Van 1859 tot 1871 zijn de notulen nooit officieel 
gehouden. 

Prof . BOUWMAN is dank gezegd voor zijnn bemoeiingen in dezen. 
En hiermede hebben de deputaten-curatoren hun verslag uitgebracht. Blijde en droeve 

dagen heeft de School in de laatste drie jaren doorleefd. Doch onder alles wat haar trof.en 
dreigde, hield de lleere haar staande. Ilij zij met haar, met hare hoogleerarcn en leeraren, 
met hare studenten en leerlingen, en doe haar arbeiden tot eere zijns Naams en tot heil 
der Kerken, aan wie zij toebehoort. 

Uit n a a m van de deputaten-curatoren voornoemd, 

A. M. DONNER, Rapporteur. 

B I J L A G E X X I I A . Ontwerp-contraet. 
(Art. 26.) 

Curatoren der Theologische School te Kampen, ten dezen vertegenwoordigd door den 
Voorzitter en den Secretaris van hun college, tot het aangaan dezer overeenkomst gemachtigd 
door de Generale Synode van »de Gereformeerde Kerken in Nederland", bij haar besluit van 

1 9 0 2 , 

Contractant te eenerzijde, en 
de Vereeniging voor Gereformeerd voorbereidend Hooijer Onderwijs te Kampen, ten 

dezen vertegenwoordigd door den Voorzitter en den Secretaris van het bestuur der Vereeniging, 
tot het aangaan van deze overeenkomst gemachtigd bij besluit van de Algemeene Vergadering 
der Vereeniging van 

Contractante te andererzijde, 
zijn het volgende overeengekomen : 

ART. 1 . 

Contractant te eenerzijde draagt over en Contractante te aadererzijde aanvaardt op den 
'1905 het gymnasium, bekend onder den naam van ^gymnasiale 

afdeeling verbonden aan de Theologische School van de Gereformeerde Kerken in Nederland", 
gevestigd te Kampen, 't welk dient om jongelingen voor te bereiden a. tot de studie aan de 
Theologische School en b. tot die aan de universiteiten in Nederland. 

ART. 2 . 

Contractante te andererzijde verbindt zich deze inrichting in stand te houden, zoodat zij 
steeds aan hare bestemming in Art. 1 omschieven, blijft beantwoorden en haar onderwijs is 
in overeenstemming met de Heilige Schrift naar de verklaring in de Formulieren van Eenig-
heid van »de Gereformeerde Kerken in Nederland". 

A R T . 3 . 

Contractante Ie andererzijde erkent, zonder eenig voorbehoud, het recht van den Kerkeraad 
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der Gereformeerde Kerk van de plaats van vestiging, om toezicht te doen houden op het 
Gereformeerde karakter van het onderwijs. 

ART. 4 . 

Contractante tc andererzijde onderwerpt aan de goedkeuring van contractant tecenerzijde 
a. de benoeming van Directeuren door de Algemeene Vergadering der Vereeniging krachtens 

Art. 12 f harer Sta tuten ; 
b. de benoeming, de instrueering, de pensioneering, alsmede de schorsing en het ontslag 

der leeraren, door directeuren krachtens Art. 6 c der S t a tu t en ; 
c. het vaststellen van het leerplan door Directeuren krachtens Art. 6 der S t a t u t e n ; 
d. het (inanciëel beheer, krachtens Art. 6 der Statuten. 

A R T . 5 . 

Contractante te andererzijde verbindt zich, 
a. de op het oogenblik van overdracht aan het Gymnasium werkzame Leeraren in haren 

dienst te stel len; 
b. de nu door eene vaste aanstelling van de Gereformeerde Kerken aan het gymnasium 

verbondene, en ter beschikking van de Kerken blijvende, leeraren in ha ren dienst te 
stellen, in dier voege dat hunne salarisvoor waarden gehandhaafd blijven en hun geen 
vakken buiten het kader van hunne studie zonder hunne bewilliging kunnen worden 
opgedragen. 

W a t aangaat het pensioen der Leeraren sub b, dit wordt gewaarborgd door contractant 
te eenerzijde overeenkomstig het reglement, waarin hunne rechten en hunne verplichtingen 
in deze zijn vastgesteld en omschreven (Acta der Generale Synode van 1896, Bijlage P) . 

ART. 6 . 

Contractant te eenerzijde verbindt zich gedurende den duur van dit contract aan contrac-
tante te andererzijde, 

a. in vrij en kosteloos gebruik af te staan, in goeden doen te onderhouden en desnoodig 
te verbeteren de localen, de schoolmeubelen en de leermiddelen thans door de gym-
nasiale afdeeling in Ar t . 1 genoemd in gebruik ; 

b. telken ja re uit de kas van de Theologische School eene subsidie te geven, aldus, dat 
in het eerste tweetal jaren 8000, in het tweede tweetal jaren 7000, in het derde 
tweetal jaren 6000 en in het volgend jaar 5000, daarna 4000, 3000 en 20000 gulden 
gegeven wordt. 

Contractante te andererzijde verplicht zich de jaarhjksche begrooting van ontvangsten en 
uitgaven en de rekening en verantwoording der Vereeniging te onderwerpen aan de goed-
keuring van contractant le eenerzijde. 

ART. 7 . 

Contractante te andererzijde verplicht zich, voor het geven van lessen in de propaedeuse 
aan en het afnemen van examens voor de Theologische School, van de Leeraren van het 
gymnasium zoovelen en voor zoovele uren af te staan als door de curatoren van de School, 
in overleg met het college van Hoogleeraren en de betrokken Leeraren, noodig geacht wordt, 
en wèl voor een honorarium per uur voor het geven van lessen als door genoemde curatoren 
wordt bepaald, welk honorarium jaarl i jks komt ten laste van de kas der Theologische School. 

A R T . 8 . 

Geschillen over de beteekenis en uitlegging van dit contract worden door parti jen aan de 
beslissing van drie scheidslieden onderworpen. Bij het orrtstaan van een geschil benoemt 
iedere parti j één scheidsman. Deze twee door partrjen benoemde scheidslieden wijzen teza-
men eenen derden aan, welke drie scheidslieden ten spoedigste als goede mannen naar billijkheid 
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uitspraak zullen doen. Pai tijen doen reeds nu afstand van elk door de wet gegeven lechts-
middel om tegen de te geven beslissing op te komen, welke beslissing dus zal zijn in hoogste 
ressort. 

I A R T . 9 . 

Contractant tc eener zijde en contractante te anderer zijde verklaren, dat dit contract 
is aangegaan voor den tijd van 10 jaren, ingaande den 1905; 
binnen welken tijd het alleen met wederzijdsch goedvinden kan worden gewijzigd en ontbonden. 

Aan het einde van de tien jaren komt het gymnasium financieei -geheel voor rekening van 
contractante te anderer zijde, en zal het contract in verband daarmede worden gewijzigd. 

In geval de Rijkssubsidie eenig jaar niet mocht worden verkregen, verbindt contractant 
te eenerzijde zich aan de contractante te anderer zijde de schade uit dit gemis voort-
vloeiende te vergoeden. 

Aldus in duplo opgemaakt en geteekend te Kampen, den 1905. 

BIJLAGE XXIII. Rapport over het verzoek van de Kerken, 
(Art. 37.) welke op Soemba arbeiden. 

Het stuk E 7f van het agendum is ter fine van advies gesteld in handen uwer commissie. 
De deputaten van de Kerken der Provinciën Groningen, Drente en Overijsel voor de Soemba-

Zending komen in dit stuk met he t beleefd verzoek tot uwe vergadering, om van de Kerken 
gemeenschappelijk eenige hulpe te mogen ontvangen ter voorziening in de groote kosten, 
veroorzaakt door de droeve ramp, die de Soemba-Zending trof. Ook bij de deputaten voor 
de Zending was reeds een dergelijk verzoek ingekomen. Deze hebben daarover echter geene 
beslissing willen nemen, wijl de Generale Synode weldra samenkomen zou. Uwe commissie 
heeft in het breede overwogen, wat ten dezen zou behooren te geschieden. In haar midden 
hebben ook zitting enkele broeders uit de drie in haren Zendingsarbeid zoo zwaar bezochte 
provinciën. 

Eenparig kwam uwe commissie tot het besluit, uwe vergadering te adviseeren om in dezen 
hulpe te brengen. 

De herstelling van het op S>oemba geleden verlies eischt eene zeer belangrijke som. 
De Kerken der drie Provinciën hebben zelf reeds duizenden bijeengebracht. 
De Soemba-ramp heeft al de Kerken van ons land onti oerd en alom zeer bizondere belang-

stelling gevonden. Er is met de Kerken der drie Provinciën gebeden door al onze Kerken. 
Uwe commissie oordeelt dat de gemeenschap der Kerken zich nu ook behoort te uiten, daarin 
dat alle Kerken den last helpen dragen, dien de Heere in dezen op een groep onder haar 
heeft gelegd. Het scheen uwer commissie toe, dat dit het best zou kunnen geschieden, door 
aan de Soemba-Zending uit de generale kas eene bijdrage te verleenen. Wel eischt deze kas dat 
de uitgaven tot het strikt noodzakelijke worden beperkt, maar in het gegeven geval is hulpe 
een eisch der liefde en der gemeenschap. 

Uwe commissie heeft derhalve de eer u het navolgend eenparig advies aan te bieden : 
de Generale Synode voldoe aan het verzoek van de Kerken der drie Provinciën; en wel in 

dezen vorm dat aan de te benoemen deputaten voor de Zending worde opgedragen om, voor 
zooveel dit noodig en mogelijk zal blijken, de Soemba-Zending tot dekking der kosten veroor-
zaakt door de ramp die haar trof, te steunen met eene bijdrage uit de generale kas der 
Zending tot een maximum van f 4000. 

W. BREUKELAAR, Rapporteur. 
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BIJLAGE XXIV. Toespraak van Ds. K. Kuiper. 
(Art. 41.) 

Hooggeachte vaders en broeders, president, leden en praeadoiseurs 
dezer Synode'. 

Het is mij eene greote eere en het verschaft mij een onuitsprekelijk genot, dat ik thans 
in uw midden mag zijn. 

Onwillekeurig denk ik aan het woord van Pau lus : »daarna ben ik na 14 ja ren weder 
opgegaan naar Jeruzalem". Ik herinner mij nog, hoe ik voor ruim tweemaal 14 jaren in 
deze stad mijn classicaal examen deed en tot de bediening des Woords werd toegelaten. In 
bijna twee gelijke helften deelt zich mijn leven in de bediening, heden nog de grootste helft 
in mijn geboortel ind, en een bijna evengroote helft nu reeds in Amerika. 

Mijn ha r t wordt verkwikt door het zien van vele broeders van vroeger mij bekend, en 
van zooveel andere broeders, mij niet anders dan bij name bekend, of ook geheel onbekend. 

Het is mij eene eere u de groeten over te brengen van de Christelijke Gereformeerde Ker-
ken in Noord-Amerika. W i j staan met u, gij weet dat wel niet waar? op éénen bodem, wij 
strijden éénen strijd, stellen ons één doel voor oogen. Wij dragen nog den naam „Christelijk 
Gereformeerd" en zullen dien naam moeten blijven dragen, wijl de bekende »Dutcli 
Beformed Church" in haa r Hollandsche afdeeling de «Gereformeerde K e r k " heet. 

Onze Kerken slaan met belangstelling en waardeering uw arbeid, worsteling en strijd gade. 
Het is zeker niet noodig, dat ik u veel van onze kerkelijke toestanden meedeel. Ik mag 

veronderstellen, dat gij onze tijdschriften «De Wachter , " «The Banner of Tru th ," en «Gerefor-
meerde Amerikaan" leest, gelijk velen onzer nog altijd «De Bazuin" en «De Herau t " lezen, en 
dat gij kennis neemt van ons kerkelijk jaarboekje, gelijk wij van het uwe. Mochten er zijn 
die zulks niet doen, dan beveel ik ons en onze geschriften in uwe gunst aan. Wi j stellen 
er prijs op, zoo ge ons al niet de eere geeft om u te doen vertegenwoordigen op onze Synode, 
gelijk wij op de uwe, dat ge althans van onze geschriften kennis neemt. 

Toch mag ik niet nalaten ii te zeggen, dat God ons in de laatste ja ren wonderlijk ge-
zegend heeft. 

Bij mijne komst waren er nog bijna geene christelijke scholen In de laatste jaren begint 
het bewustzijn te ontwaken, dat christelijk onderwijs roeping is voor de ouders, behoefte 
voor de kinderen, in het belang van kerk en maatschappij . Reeds hebben wij onderscheidene 
christelijke scholen, waaronder er zijn met 4 en 5, een enkele zelfs met 10 onderwijzers. De 
belangstellenden moeten deze inrichtingen nog geheel onderhouden; en die belangstelling 
bepaalt zich nog bijna uitsluitend bij de leden der Christelijke 'Gereformeerde Kerken. 

Onze Theologische School telde voor 14 jaren ongeveer 50 studenten met 3 professoren. 
Wi j hebben later uitbreiding gegeven, vooral aan het littei arische departement, en tellen nu 
ongeveer 150 studenten, en straks 10 leeraren. 

Onze zendingsarbeid bepaalt zich nog tot de Indianen in ons eigen land, waar een drietal 
broeders met hunne vrouwen arbeiden; thans is ééne plaats ledig; aan eene kostschool 
voor Indianen-kinderen is een begin gemaakt . 

Voorts hebben wij arbeid onder gedoopte maar verstrooi le Hollanders en Duitschers. Dat 
arbeidsveld is groot, zeer groot, en vraagt telkens nieuwe krachten. 

Ook onder de Joden wordt mede door onzen steun gearbeid, vooral in Chicago. 
Amerika is het land van geheime genootschappen en unie's. Leden van de eerste laten 

wij in ons kerkgenootschap niet toe. Telkens vragen wij bij aannemen en doen van belijdenis, 
of ze ook lid zijn van eenig geheim genootschap. Een bevestigend antwoord zou hen voor 
de keuze stellen: of voor hun lidmaatschap van het geheim genootschap te bedanken, of bij 
ons afgewezen te worden. Dat men ook hier reeds noodig acht te in deze stad, aangaande 
dergelijke gevallen een onderzoek in te stellen en rapport uit te brengen, verblijdde ons wel 
niet, maar doet ons toch belangstellend uitzien naar wat men verder doen zal. Moeilijker 
is het met de unie's. Velen onzer werklieden in de groote steden worden door nood gedrongen 
lid te worden van vereenigingen, die op revolutionairen bodem staan, en door beslist on-
geloovigen en vaak socialisten bestuurd worden. Eigen organisaties zijn bij ons schier on-
mogelijk. 
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Veel goeds hebben wij te danken aan de Gereformeerde Kerken in Nederland. Vele van 
onze eerste en voornaamste mannen zijn hier gekweekt. Uwe standaardwerken worden door 
ons gekend en bestudeerd. 

Helaas, ook uwe theologische twisten zijn bij ons geïmporteerd. Gelukkig hebben wij nog 
geene opleidingskwestie. Wij hebben onze theologische School met litterarisch en theologisch 
departement. Zij heeft de liefde van ons aller har t . Maar den strijd over sommige punten 
van de leer hebben ook wij niet meer van hooren zeggen, maar wij volgen ook op dat 
gebied het voorbeeld van twisten en strijden, dat gij ons geeft, oudere zuster. Hoe zouden 
wij God danken, zoo het Hem behagen mocht, om dezer Synode de wijsheid en genade te 
verleenen, dat de weg gevonden werd, waardoor deze droeve strijd een einde n a m ; en dat 
ook hier gevoeld werd en naar buiten bleek, één lichaam is het en één Geest, dat wij allen 
hetzelfde gevoelen, en dat behouden werd, of teruggevonden de eenigheid des Geestes. 

Eindelijk, eene circulaire,"die ook ons in de gelegenheid stelde om meè bij te dragen tot 
de feestgave van f 100.000 op het kwarteeuwfeest van uwe Vrije Universiteit, heeft onze 
belangstelling en volle sympathie. Wij zelf echter zijn nog zoo ver achter u. Gij hebt 
onderscheidene gymnasia; gij hebt reeds uwe eigen universiteit. Wij verlangen en smachten 
nog naar een volledig college. Daarvoor zouden wij ook f 100.000 noodig hebben. Nu is 
er eene gedachte in mijn ziel opgekomen en ik twijfel niet of onze Kerken zullen ze gaarne 
accepteeren. Broeders, wij zijn één, één volk, ééne taal, ééne belijdenis. Laten wij nu voor 
deze twee dingen éénen buidel hebben, waarin wij beiden werpen. Die buidel worde u als 
de oudere zuster toebetrouwd. Wij geven u onze gaven. Gij vult aan, totdat er voor u de 
ƒ100 .000 voor de universiteit, voor ons de f 100.000 voor het college uitkome. Dan verblijden 
wij ons beide, en ook door onze gaven worden wij weder aan elkander verbonden. 

Moge bovenal de ééne Geest van wijsheid, liefde en vrede onder u en ons wonen en 
werken, en in de verdere beraadslagingen u bezielen en besturen, opdat de naam onzes 
Gods verheerlijkt, zijn Rijk gebouwd en wij verblijd worden. 

BIJLAGK XXV. Rapport in zake 22, 5 van het Zendingsrapport, 
(Art. 42.) over de gedragslijn betreffende het bijwonen 

van conferenties. 

Ter toelichting van deze vraag kan dienen, dat de deputaten der Generale Synode voor 
de Zending herhaaldelijk uitgenoodigd zijn, om conferentie's bij te wonen zoowel in ons land 
als daarbuiten, welke met het oog op de Zending zouden worden gehouden. Bij de deputaten 
was dan bij de bespreking van die uitnoodiging soms verschil van gevoelen; en daarom 
besloten zij aan deze Synode bovengenoemde vraag voor te leggen. 

Uwe commissie heeft deze vraag overwogen en meende als haar oordeel te moeten uitspreken, 
a. dat in 't algemeen niet gezegd kan worden, dat de deputaten geene enkele conferentie 

mogen bijwonen. Het kan toch voorkomen, dat op de eene of andere conferentie zaken 
besproken worden, waarbij ook de Gereformeerde Kerken wel belang hebben; 

b. dat echter ook niet gezegd kan worden, dat de deputaten nu maar alle conferentie's zonder 
eenig onderscheid zullen kunnen gaan bijwonen; omdat mogelijk is', dat de eene of 
andere conferentie samenkwam op eenen verkeerden grondslag. 

c. dat daarom wel gewenscht is, dat elk geval van uitnoodiging tot bijwoning van eene 
conferentie op zich zelf worde beoordeeld ; en 

d. dat men zich bij die beoordeeling van de vraag, of men aan eenige nitnocdiging 
gevolg zal geven, late leilen door deze twee regelen (volgen de conclusiën, als in het 
artikel dezer Acta). 

J. HANIA, Rapporteur 
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BIJLAGE XXVI. 
(Art. 43.) 

Rapport in zake 22, 7, vgl. punt 14 van het 
Zendingsrapport, over het contract met br. 
Horstman. 

De Generale Synode van Arnhem besloot inzake br . Hors tman o. m. , om deputaten te 
machtigen met br. HORSTMAN eenig contractueel verband aan te gaan met betrekking tot 
zijne school; en wel van dien aard, 

a. dat br. HORSTMAN eenigen fmancieelen steun van de Kerken k reeg ; en 
b. dat hij zich aan zekere voorwaarden, door de Kerken te stellen, zou onderwerpen 
De deputaten zijn toen met br. HORTSMAN in correspondentie getreden, hebben hem enkele 

voorwaarden gesteld, waaraan door br. HORSTMAN is voldaan; en hem toen van 1 Januar i 1904 
af ƒ 100 subsidie per maand toegelegd voor den duur van één j a a r ; doch die later weór 
toegestaan over 1905. 

Men vindt dit alles breeder vermeld onder punt 14 van het rapport der deputaten voor de 
Zending; terwijl dan aan het slot van dit punt wordt gezegd, dat nu door de Synode moet 
worden beslist, of het provisioneele contract met br . HORSTMAN nu ook in een definitief 
Contract moet worden veranderd. 

Uwe commissie heeft deze zaak overwogen en s temt wel in me t de opmerking van de 
deputaten, dat de School van br. HORSTMAN, die voornamelijk bedoelt aan kinderen van 
Javaansche aanzienlijken christelijk onderwijs te geven, van groote beteekenis kan worden 
voor het »Koninkrijk Gods"; doch meent toch aan den anderen kant , dat de Synode zich 
nu nog niet te zeer moet binden, nu he t contract met br. HORSTMAN nog niet lang bestaat 
en van de ontwikkeling der school, na dien korten tijd, de resultaten nog niet genoegzaam 
kunnen worden beoordeeld. 

He t kwam haa r daarom wel gewerscht voor, dat het contract met br . HORSTMAN nu nog 
niet van provisioneel tot definitief werd gemaakt , maar dat aan de te benoemen deputaten 
voor de Zending werd opgedragen, om deze zaak verder te willen behartigen, zooals het hun 
het meest gewenscht mocht voorkomen in het belang der Kerken. 

Mitsdien stelt uwe commissie aan de Synode voor (volgt de conclusie in het artikel der Acta). 

Uwe commissie heeft de eer aan de Generale Synode te dezer zake het volgende te 
rapporteeren en te adviseeren: 

Genoemde JACOBA DE GROOT—KOK heeft haren te Leiden gedomicilieerden man verlaten, 
en zich achtereenvolgens te Katwijk aan den Rijn en te Rijnsburg metterwoon gevestigd. 

De Classe Leiden van Gereformeerde Kerken heeft tegenover deze zuster steeds het s tandpunt 
ingenomen, dat de woonplaats van haar verlaten echtgenoot ook als haar legaal domicilie 
moet worden aangemerkt; en dat deze zuster, hoewel feitelijk te Rijnsburg woonachtig, door 
de Gereformeerde Kerk te Leiden (A) moet worden behandeld. Ook de Kerkeraad der Gerefor-
meerde Kerk te Leiden (A) heeft zich met dit s tandpunt der Classe vereenigd. Genoemde 
Kerkeraad heeft daarna evenwel JACOBA DE GROOT—KOK geroyeerd. De Classe van 
Gereformeerde Kerken te Leiden heeft op verzoek van de Gereformeerde Kerk van 
Rijnsburg dit royement onwettig verklaard, en aan den Kerkeraad van Leiden (A) geadviseerd, 
zich met den Kerkeraad van Rijnsburg in betrekking te stellen voor de verdere behandeling 
e n v e r z o r g i u g v a n JACOBA D E GROOT—KOK. 

J. HANIA, Rapporteur. 

BIJLAGE XXVII. 
(Art. 4 4 ) 

Rapport in zake F 14, protest van de Gerefor-
meerde Kerk te Leiden (A) tegen het besluit 
der Provinciale Synode van Zuid-Holland, 
betreffende Jacoba de Groot, geb. Kok. 
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Tegen dit besluit van de Classe Leiden kwam de Kerkeraad der Gereformeerde Kerk van 
Leiden (A) in verzet bij de Provinciale Synode van Zuid-Holland, 1904. 

»De Provinciale Synode", evenwel, »overwegende, dat de gronden, aangevoerd door den 
»Kerkeraad van Leiden (A) tegen het besluit der Classe aangaande het royement van zuster 
UE GROOT—KOK onwettig zijn; overwegende, dat de Classe niet aan Leiden A heeft opgelegd 
»om in samenwerking met Rijnsburg deze zaak te behandelen en ten einde te brengen ," 
besloot, »in betrekking tot het verzoek van Leiden (A), het eerste gedeelte van dit verzoek 
»niet in te willigen ; en aangaande het tweede gedeelte te verklaren, dat het niet ter 
»Synode behoort". 

Tegen dit besluit der Provinciale Synode van Zuid-Holland gaat nu het protest der 
Gereformeerde Kerk van Leiden (A) 

Uwe commissie, overwegende (volgt de conclusie in het artikel der Acta). 

R. J. W. RUDOLPH, Rapporteur, 

BIJLAGE XXVIII. B a p p o r t in z a k e I" 18 en 19. 
(Artt. 45 en 57.) 

Uwe commissie heeft de eer u te rapporteeren. dat in hare handen gesteld zijn de 
stukken, vermeld onder punt F 18 en 19 van het agendum, n. 1. een bezwaarschrift van Ds. 
A. VAN BUEREN, waarin deze zich over verschillende zaken bek laag t ; en een protest van Ds. 
H. BUITENHUIS tegen een besluit der Classe Utrecht en tegen eene uitspraak der Provinciale 
Synode van Utrecht (1904), inzake de losmaking van Ds. A. VAN BUEREN van de Kerk te De 
Bilt. Zij meent, dat beide stukken, als betrekking hebbende op dezelfde zaken, te zamen 
kunnen behandeld worden. 

De bezwaren en verzoeken zijn, kort samengevat, de volgende: 
1°. Ds. VAN BUEREN komt allereerst op tegen het besluit der Classe Utrecht, genomen in 

de middagzitting van 2 Maar t 1904, waarbij hij werd losgemaakt van de Kerk van 
De Bilt. Volgens hem is dit besluit informeel en onwettig genomen. Ds. BUITENHUIS 
deelt daarenboven mede, dat hij zich hierover beklaagd heeft bij de Provinciale Synode 
van U t r ech t ; met het gevolg, dat deze erkende, dat de stemming in de middagzitting 
der Classe niet had behooren te geschieden. Ds. BUITENHUIS protesteert er nu tegen, 
dat de Provinciale Synode het bij deze verklaring liet, en verzoekt de Generale Synode 
verder te gaan door het z. i. onwettige Classe-besluit te vernietigen en Ds. VAN BUEREN 
in zijn recht te herstellen; 

2°. Ds. VAN BUEREN beklaagt zich vervolgens over dit besluit der Classe Utrecht, omdat 
het noch op schriftuurlijke gronden noch op de Kerkenorde gebaseerd is. Ds. BUITENHUIS 
heeft hiertegen eveneens bij de Provinciale Synode van Utrecht zijne bezwaren ingebracht, 
en ten antwoord ontvangen, dat deze in het algemeen het wenschelijk acht, dat bij 
dergelijke besluiten een beroep op Gods Woord of de Kerkenorde plaats heeft. Ds. 
BUITENHUIS protesteert er nu tegen, dat de Provinciale Synode het liet bij deze algemeene 
betuiging zonder de toepassing te maken op dit bijzondere geval ; 

3°. Ds. VAN BIJEREN en Ds. BUITENHUIS brengen hun beklag in over het feit, dat de Kerke-
raad van De Bilt, tegen het besluit der Classe in, aan zijne financiëele verplichtingen 
tegenover Ds. VAN BUEREN niet voldoet, zoodat Ds. VAN BUEREN reeds meer dan ƒ 425 
van den Kerkeraad te \orderen heeft. Ds. BUITENHUIS protesteert er bovendien tegen, 
dat de Classe, zoo dikwerf Ds. VAN BUEREV' zich schriftelijk om redres in dezen tot 

. haar wendde, zijnen brief voor kennisgeving aannam en nauwelijks één woord met de 
betrokken afgevaardigden over hunne nalatigheid sprak ; 

4°. Ds. VAN BUEREN verzoekt in verband met deze zaken regeling zijner rechtspositie, ook 
inzonderheid met het oog op zijne echtgenoote, voor het geval dat hij vóór haar komt 
te overlijden, en zij dus zonder pensioen zou achterblijven; 
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5°. LK VAN BUEBEN verzoekt eindelijk, dat de Synode zijne ambtelijke positie regele, daar 
hij begeert als Dienaar dos Woords werkzaam te zijn, het liefst zoo, dat hij zijn weik 
te De Bilt kan hervatten, doch indien de Synode meent hem niet weder in vollen dienst 
aldaar te kunnen herstellen; toch zoo, dat hij weder in ambtelijke relatie tot haar kome. 
Ds. BUITENHUIS richt gelijk verzoek tot de Synode, en vraagt naar aanleiding van dit 
concreet geval (in verband met het desbetreffend besluit der Synode van 1899), dat de 
Synode voortaan dergelijke losmakingen onmogelijk make, aangezien zij kerkrechterlijk 
ongeoorloofd en feitelijk gelijk staan met het aan den dijk zetten van Dienaren des 
Woords. 

()". Ds. BUITENHUIS adviseert daartoe de Synode te bepalen, dat in het vervolg geen losmaking 
mag plaats vinden zonder medewerking der deputaten naar arü. 49 der Kerkenorde 
(evenals bij emeritaats-verklaring), waardoor meer waarborg voor rechtmatig en wettig 
handelen zou onts taan; en 

Uwe commissie, deze protesten en verzoeken ernstig overwogen hebbende, heeft de eer u 
te adviseeren (volgens de conclusiën in het artikel der Acta). 

J. C. DE MOOll, Rapporteur. 

BIJLAGE XXIX. Bapport in zake F 20 en 20a. 
(Art. 46.) 

In handen uwer commissie is gesteld een bezwaarschrift van II. nu WIT, l idmaat der Gere-
formeerde Kerk te Vries, (F 20 en S 20). Uit de bijlagen is uwer commissie gebleken, 
dat genoemde bioeder zich bezwaaid gevoelt, omdat hij zijns inziens niet opzettelijk genoeg 
is genoodigd om tot het Heilig Avondmaal te naderen, bij gelegenheid dat het in zijne Kerk 
werd gehouden. 

Hem is toen, namens den Kerkeraad, duidelijk gemaakt , dat hij zich daarin vergiste. 
Evenwel bleef hij bij zijne meening; ja hij gaf zelfs te kennen, dat de Kerkeraad een kwaad 
vermoeden op hem had. Dit dreef hem naar de Classe Assen, echter zonder een door hem 
begeerd resultaat. Toen werd het er niet beter op; want van dat oogenblik af begon hij steeds 
meer tegen den leeraar en de andere leden der Kerkeraads eene booze agitatie. De Kerkeraad 
meende dan ook te moeten overgaan om hem te censureeren. Op de Classe en door de 
Provinciale Synode werd DE WIT in het ongelijk gesteld en de handeling des Kerkeraads van 
Vries goedgekeurd. En onzes inziens terecht. Uwe commissie is van oordeel, dat H. DE WIT 
geenen grond had om te denken, dat de Kerkeraad hem niet ten Avondmaal begeerde; oordeelde 
voorts, dat de Kerkeraad wel grond had hem te censureeren, toen hij tegen den leeraar, de 
andere leden van den Kerkeraad en anderen, die het niet met hem eens waren, zeer zware 
beschuldigingen uitsprak, zoodat uwe commissie meent, dat de Kerkeraad te Vries, de Classe 
Assen en do Provinciale Synode van Drente deze tuchtzaak goed hebben behandeld. Zij besloot 
daarom de Genei ale Synode dienovereenkomstig te adviseeren, DE WIT hiermede in kennis 
te stellen en hem te vermanen zich met zijnen Kerkeraad schuldbelijdend te verzoenen. 

T. NOORDEWIER, Rapporteur. 

BIJLAGE XXX. Bapport in zake F 21. 
(Art. 47.) 

Uwe commissie heeft de eer inzake F 21 van het agendum het volgende te rapporteeren: 
Br. B. A. BCW.L te Genderen heeft bezwaar tegen onderscheidene handelingen van den Kerke-
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raad van Genderen, vooral in zaken van censuur. Om die reden heeft hij zich beklaagd bij 
de Classe 's Hertogenbosch en bij de Part iculiere Synode van Noord-Brabant en Limburg. 

De Classe 's Hertogenbosch keurde de handelingen van den Kerkeraad goed. De 
Part iculiere Synode heeft, op 8 Juni 1904 te 's Hertogenbosch vergaderd, de bezwaren 
van br. BOLL tegen den Kerkeraad van Genderen en de Classe 's Hertogenbsoch nader over-
wogen en is desbetreffende tot deze conclueie gekomen: 

1°. Inzake het eerste bezwaar van br. BOLL, n.1. dat leden der Gereformeerde Kerk, die in 
openbare zonden vallen (bepaaldelijk overtreding van het 7e gebod bij gedwongen 
huwelijken) hiervan voor den Kerkeraad belijdenis doen, en dan wordt afgekondigd dat 
deze schuldbelijdenis heeft plaats gehad, waartegen br. BOLI. oordeelt, dat zulk eene 
afkondiging geene openbare bestraffing is van openbare zonden; oordeelt de Synode, dat 
zulk eene bekendmaking me t daarbij gevoegde vermaning en bestraffing geenszins in 
strijd is met onze Kerkenorde. 

2°. Omtrent het tweede bezwaar, nl. he t verzwijgen voor de gemeente, wanneer iemand 
zijn l idmaatschap heeft opgezegd, behoeft niets gezegd, daar de Kerkeraad hierin van 
prakti jk is gewijzigd en het nu, bij voorkomende gevallen, wel afkondigt. 

3°. W a t betreft de stille censuur, als zijnde iets, wat door br . BOLI. niet verstaan wordt, 
zoo oordeelt de Synode met den Kerkeraad, dat hiermede wordt bedoeld eene ernstige 
vermaning in stilte met de ernstige aanbeveling, om zich van het gebruik van het II. 
Avondmaal te onthouden. De Synode oordeelt dat zulke „stille censuur" veel kwaad 
onder 's Heeren zegen kan voorkomen. 

4°. Aangaande de kwestie van het al of niet erkennen van eene attestatie, wanneer deze 
eenigen tijd is ingehouden, oordeelt de Synode, dat hierover in elk voorkomend geval 
de Keikeraad heeft te ooideelen. Bepaalde regels zijn daarvoor niet te stellen. 

5°. Inzake het bezwaar, da t iemand, die afgesneden was, zonder formulier weder is opge-
nomen, is gebleken, dat de afsnijding indertijd ook niet met het formulier was geschied. 
Aangezien nu het formulier der wederopening een vervolg is van het formulier der 
excommunicatie en dit laatste niet was gebruikt, kon ook het eerste vervallen. 

C°. Betreffende het geval, dat de positie van een dooplid der gemeente voor br. BOLL 
duister, onzeker en raadselachtig is, daar hij zondagsarbeid moet verrichten en daarover 
weinig bezwaar toont te gevoelen; oordeelt de Synode, dat zulks wel zeer te be jammeren 
is, maar dat niet voor alle bedroevende gevallen, behalve door gebed en vermaan, 
afdoende middelen tot genezing kunnen aangewend worden ; vooral niet jegens doopleden. 

7°. W a t eindelijk het laatste bezwaar aangaat, 111. tegen de wijze waarop de opheffing 
der censuur van H. MILLENAAR heeft plaats gehad, kan de Synode zich niet vereenigen 
met de gedachte van br. BOLI., dat de ontheffing van censuur een gemeentelijk werk 
is en niet alleen van den Kerkeraad. Wol heeft de gemeente de gecensureerden zoo 
te vermanen, dat ze van hunnen zondigen weg mogen wederkeeren; maar de opzieners 
hebben de roeping en het uitsluitend recht, hoewel in gebondenheid aan Gods Woord 
en de Kerkenorde de censure op te heffen. 

In 't algemeen oordeelt de Synode, dat br. BOLL een onjuist inzicht heeft in de 
verhouding van Kerkeraad en gemeente. De Kerkeraad is niet de uitvoerder van den wil 
der gemeente, maar is van Christus wege gesteld om haar te regeeren naar den 
Woorde Gods. Nu is de roeping der gemeenteleden niet om over elke handeling van 
den Kerkeraad critiek te oefenen, maar allereerst om zich aan hem gehoorzaam te 
onderwerpen, zie Hebr. 13 : 17. Alleen wanneer bepaaldelijk van Gods Woord wordt 
afgeweken, zoodat de op/.ieneis blijken ontrouw te zijn, dan behooren de leden der gemeente 
zich te doen geiden. W a a r nu in geen der zeven genoemde bezwaren eenige ontrouw bij 
den Kerkeraad van Genderen ons is gebleken, oordeelt de Particuliere Synode, dat het 
protest van br. B. A. BOLL beslist moet woiden afgewezen. Zij vermaant genoemden 
broeder tot ootmoedige onderwerping, opdat hij zich late leeren door den hem van den Heere 
gegeven dienaar des Woords te Genderen. 

Br . BOI.L, niet tevreden met de beslissing van de uitspraak der provinciale Synode, komt 
thans tot de Generale Synode met de vraag, of hij zich met het antwoord van de Particuliere 
Synode mag vereenigen. 

Uwe commissie overwegende, dat de zaak van br. B. A. BOLL door de Provinciale Synode 
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naar behooren is behandeld en het antwoord van de Provinciale Synode op de vragen BR. 
BOI-I. d u i d e l i j k i s ; 

besluit aan uwe vergadering voor te stellen (volgen de conclusién in hot artikel der Acta). 

H . B O U W M A N , Rapporteur. 

BIJLAGE XXXI. Rapport inzake F 30. 
(Art. 49). 

Onder dit n u m m e r wordt vermeld een ingezonden bezwaarschrift van den Kerkeraad van 
Aarlanderveen tegen een besluit van de Provinciale Synode van Zuid-Holland 1903, aangaande 
een gravamen uit de Classe Woerden, welk bezwaarschrift op verzet van den Kerkeraad 
van Aarlanderveen door de Provinciale Synode van Zuid-Holland naar deze Synode is door-
gezonden. 

In dit bezwaarschrift komt de Kerkeraad van Aarlanderveen in verzet tegen de uitspraak 
van de Zuid-Hollandsche Synode inzake de explicatie van artikel 3 der Generale Synode van 
Amsterdam 1892 ; of n, 1. de bepaling in genoemd artikel over de grensregeling der Kerken 
ook geldt voor de catechisanten. De Provinciale Synode van Zuid-Holland had als haar 
gevoelen uitgesproken, »dat het onderwijs en de voorbereiding voor de toelating tot het 
Avondmaal in de plaats hunner woning te ontvangen wel wenschelijk, doch niet noodzakelijk is". 

De Kerkeraad van Aarlanderveen verzoekt dat uitgesproken worde, dat dit ontvangen van 
het onderwijs, in de plaats hunner woning, niet alleen wenschelijk maar ook noodzakelijk is. 

Uwe commissie overwegende, 
a. dat zeker de bedoeling van genoemde bepaling is dat deze nog niet mondige leden der 

Kerk bij de toelating tot het Avondmaal zich voegen zullen bij de Kerk hunner woonplaats, 
en dat die bedoeling het best bereikt wordt door te catechiseeren ter plaatse waar 
zij w o n e n ; 

b. dat echter genoemde bepaling is gemaakt om zonder schokken gewenschte toestanden 
in het leven te roepen, en dus dwang zooveel mogelijk dient vermeden te worden, zon-
der schade te doen aan het beginsel; 

adviseert de Synode in overeenstemming met het besluit van Zuid-Holland (volgen de 
conclusiën in liet artikel der Acta). 

P. BIESTERVELD, Rapporteur. 

BIJLAGE XXXII. Rapport in zake F 31. 
(Art. 50.) 

Uwe commissie heeft de eer u te rapporteeren, dat in hare handen gesteld is een 
bezwaarschrift van den Kerkeraad te Harlingen tegen de prediking van haren leeraar Ds. 
H. J. Ai.R.AART, aangezien deze volgens den Kerkeraad «gedurig van den kansel leeringen 
verkondigt, welke het overgroote deel der vroegere gemeente (A) niet langer kan en wil 
hooren". De Kerkeraad heeft zich met zijne bezwaren naar aanleiding eener bepaalde 
predicatie tot de Classe Franeker gewend, en ten antwoord ontvangen, dat de behandeling 
dezer zaak naar den Kerkeiaad van Harlingen moest teruggewezen worden, aangezien deze 
haar niet heeft gebracht tot het stadium, waarin zij volgens Art. 79 en 80 der Kerkenorde 
voor classicale behandeling rijp is. Tevens besloot de Classe, wam.eer de Kerkeraad van 
Harlingen zich in dezen weg weder tot haar wendt, zoo spoedig mogelijk in buitengewone 
vergadering voor deze zaak samen te komen. Met dit besluit kan de Kerkeraad zich niet 
vereenigen Aangezien er nu dit jaar geene Provinciale Synode meer wordt gehouden en deze 
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zaak daar dus niet kan worden behandeld, wendt de Kerkeraad zich met zijn bezwaarschrift 
tot de Generale Synode, aangezien periculum in mora is, wijl onderscheidene leden voor hun 
lidmaatschap bedankt hebben en een groot deel hunne plaatsen ledig laten, wanneer Ds. 
ALLAART optreedt. De Kerkeraad geeft in het bezwaarschrift aan, waarin naar zijn oordeel 
Ds. Au,AART afwijkt van de Gereformeerde leer. 

Uwe commissie stelt voor (volgt de conclusie in het artikel der Acta) . 

J. C. DE MOOR, Rapporteur. 

BIJLAGE XXXIll. Praeadvies in zake A 4. 
(Art. 51.) 

De Provinciale Synode van Gelderland verzoekt de Generale Synode, hare medewerking te 
willen verleenen voor den arbeid in de Rijnprovincie, bepaaldelijk voor dien te Duisburg; en 
benoeme daartoe twee of meer deputaten met het oog op het groote belang van de aldaar 
verblijf houdende Nederlanders, behoorende tot de Gereformeerde Kerk. 

Uwe commissie overwegende, 
a. dat de arbeid in de Rijnprovincie plaats heeft onder hen, die vroeger leden waren van 

ééne der Gereformeerde Kerken in Nederland, in verschillende provinciën; 
b. dat die ai beid ten zeerste dient gewaardeerd; en 
c. dat er behoefte is aan meerdere fmancieële hulp; 
adviseert de Synode, hare instemming met genoemden arbeid te betuigen en de Gerefor-

meerde Kerken op te wekken tot financiëelen steun, zonder daarvoor deputaten te benoemen. 

GEERDS, Rapporteur. 

BIJLAGE XXXIV. Rapport in zake L 3. 
(Art. 55.) 

Uwe commissie, geroepen advies te geven in zake het voorstel van de Provinciale Synode 
van Zeeland, voorkomende in het agendum onder L 3, 

s temt de Provinciale Synode van Zeeland toe, dat in de manier, om de wettig verplichte 
toelage voor het t raktement van den tegenwoordigen bedienaar des Woords van de Gerefor-
meerde Kerk te Kootwijk, en de toelage voor het pensioen der oud-evangelisten van de 
»Vereeniging van Vrienden der Waarhe id" te vinden uit belasting op de collecten, die de 
Kerken houden om hulpbehoevende Kerken te steunen, ongelijksoortige dingen vereenigt; 

maar zij is toch van oordeel, ofschoon splitsing van het ongelijksoortige door de adviseurs 
uwer commissie gewenscht geacht werd, dat het niet raadzaam is op het voorstel van 
Zeeland in te gaan, 

a. omdat het eene niet geringe vermeerdering van financieelen druk op de Kerken zou 
leggen; en 

b. omdat de vereeniging van de bedoelde ongelijksoortige dingen toch van voorbijgaanden 
aard i s ; 

en veroorlooft zich daarom de vrijheid der Generale Synode aan te raden het voorstel van 
de Provinciale Synode van Zeeland niet aan te nemen, maar te blijven bij den bestaanden 
toestand. 

J. A. GOEDBLOED, Rapporteur. 



1 2 8 

BIJLAGE XXXV. Rapport in zake F 29. 
(Art. 58.) 

Uw commissie heeft in zake dit bezwaarschrift van Ds. G. A. DE JONG het navolgende te 
rapporteeren en te adviseeren: 

Ds. G. A. DE JONG, predikant te Schoonhoven (A), verzocht 2 Mei 1905 bij de Classe op 
grond van zijnen twee- en zeventigjarigen leeftijd zijn eervol emeritaat , en wel naar de bepaling 
van het emeri taat naar de besluiten van de Generale Synode van Middelburg 189G. 

De Classe Gouda weigerde echter met bijna algemeene stemmen dat emeritaat . 
Tegen dit besluit kwam Ds. G. A. DE JONG in verzet bij de Provinciale Synode van 

de Gereformeerde Kerken in Zuid-Holland, d.d. 6 Juui 1905. 
De Provinciale Synode, overwegende, dat de Classe Gouda geene gronden genoemd heef t in 

zake het niet verleenen van emeri taat aan Ds. G. A. DE JONG, benoemde eene commissie, 
bestaande uit Ds. VAN HAERINGEN en Ds. VAN LUMMEL, om deze zaak nader te onder-
zoeken en te behandelen, 

Deze commissie heeft blijkbaar met den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk van Schoon-
hoven (A) vergaderd, evenwel zonder Ds. DE JONG tot deze Kerkeraadsvergadering uit te 
noodigen. 

1 Augustus 1905 hernieuwde Ds. G. H. DE JONG zijne aanvrage om emeritaat bij de 
Classe Gouda. 

Deze Classe besloot in hare vergadering van 1 Augustus 1905, het rapport van de depu-
ta ten der Synode te dezer zake af te wachten. 

Daarna wendde Ds. DE JONG zich persoonlijk tot deze deputaten, en verzocht aan dezen 
hem mededeeling te willen doen van den uitslag hunner bemoeiingen in zake zijn emeri taat ; 
maar hij ontving van deputaten tot op heden geen antwoord. 

Vreezende, dat zijne zaak op deze wijze slepende zal gehouden worden tot de volgende 
Provinciale Synode van de Gereformeerde Kerken in de provincie Zuid-Holland, wendt Ds. DE 
JONG van Schoonhoven zich thans met ernstig beklag tot de Generale Synode over deze 
handelingen zijner Classe en Provinciale Synode. 

Uwe commissie, overwegende, 
1° dat de zaak van Ds. DE JONG van Schoonhoven door de Classe Gouda nog niet is 

afgehandeld ; 
2". dat nog geheel onzeker is, welk resultaat de bemoeiingen van de deputaten der Provin-

ciale Synode van Zuid-Holland zullen hebben; en 
3°. dat voor de Generale Synode geen dringende redenen bestaan, om in deze zaak in 

te grijpen, 
heeft de eer aan de Generale Synode te adviseeren (volgt de conclusie in het artikel der Acta) . 

RUDOLPH, Rapporteur. 

BIJLAGE XXXVI. Rapport over 21, 1 van het Zendingsrapport. 
(Art. 60.) 

Krachtens Art. 2 (alinea 1) van de Zendingsorde is ook deze Generale Synode geroepen 
enkele plaatsen aan te wijzen, welke aan Kerken, die willen uitzenden, allereerst aanbevolen 
moeten worden. De deputaten der Synode van Arnhem zijn zoo bescheiden geweest, niet 
rechtsti eeks zelf dienaangaande een voorstel aan deze Synode te doen. Wel deelen zij op 
blz. 24 (21, 1) van hun rapport het volgende mede: »dat de deputaten in zake de »plaatsen", 
welke aan Kerken, die willen uitzenden allereerst aanbevolen moesten worden en bij wijze 
van overgang door hen moesten worden aangewezen (voor de periode 1902-1905) tot de 
conclusie zijn gekomen — in overleg met de broederen op Java — dat daarvoor moesten 
worden genoemd: Bandsar Negara; en voorwaardelijk Temangzoeng". Aangezien echter sinds 
1902 geene nieuwe »uitzendingen" hebben plaats gehad, zoo konden deze beide plaatsen ook 
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niet aan eene zendende Kerk worden aangewezen. Inmiddels zijn noch de arbeiders op he t 
zendingsveld noch de deputaten der Generale Synode van gevoelen veranderd, daar toch 
de deputaten hunne mededeeling besluiten me t de opmerking : »misschien kan de Synode echter 
bij hare beslissing omtrent ar t . 2, alinea 1, der Zendingsorde met dit oordeel der deputaten 
nog eenige winst doen". 

Uwe commissie is van oordeel, da t dit laatste metterdaad het geval is. Evenwel meent 
zij zich niet tot 't noemen van deze twee plaatsen te mogen bepalen. Er is eene derde plaats, 
die haars inziens het eerst in aanmerking dient te komen; een oordeel, 't welk ook reeds 
door de Classen den Haag, Woerden, Leiden en de Provinciale Synode van Zuid-Holland is 
uitgesproken. Deze plaats is Solo. Uwe commissie meent, dat zij noodeloos uwe aandacht 
zou vragen en op uwen tijd beslag leggen, wanneer zij uitvoerig uiteenzette de redenen, die 
er voor pleiten, aan Solo de voorkeur te geven. Alle leden der Synode toch ontvangen het 
in druk verschenen rapport van de A lgemeene Vergadering van arbeiders op het Zendingsveld, 
waarin deze quaestie uitvoerig uiteengezet woidt . De meerderheid uwer commissie is het 
me t dit rapport geheel eens, en acht he t van het allergrootste belang, dat gepoogd worde van 
de hooge Regeering toelating voor eenen missionairen Dienaar des Woords te Solo te verkrijgen. 

Na Solo noemen wij Bandjar Negara en Temanggoeng. Bandjar Negara is de hoofdplaats 
van de afdeeling Bandjar Negara, welke afdeeling het noord-oostelijk gedeelte van de residentie 
Banjoemas uitmaakt. Dit gezonde en vriendelijke plaatsje ligt ongeveer halverwege tusschen 
Poerbolingo, waar onze broeder Ds. RUYSSENAARS, en Wonosobo, waar onze broeder Ds. 
NETELENBOS arbeidt. De groote postweg verbindt deze drie plaatsen dan ook met elkander. 
Ook is het per t r am te bereiken. Om zijne ligging is Bandjar Negara, in welks omtrek 
verschillende Javaansche Christenen wonen, dus alleszins aanbevelenswaardig; eene om-
standigheid, waarop reeds door wijlen Ds. LION CACHET in zijn bekend boek de aandacht 
gevestigd werd. In de derde plaats komt volgens deputaten Temanggoeng, hoofdplaats van 
de afdeeling van dien naam, vormende het noord-oostelijk gedeelte van de voormalige residentie 
Kedoe, in aanmerking. Evenals Bandjar Negara zou deze Zendingspost, die tusschen Wono-
sobo en Djocja gelegen is, hare grenzen moeten vinden in de grenzen van de afdeeling. 
Temanggoeng is in het gebergte gelegen, heeft een zeer gezond kl imaat en zal binnen enkele 
maanden door een t ram met Magelang en Djocja verbonden zijn. Volgens Ds. LION CACHHT 
is het ook zeer geschikt voor een Zendingsterrein. Ten slot te 'heeft deze plaats dit aan-
bevelenswaardige, dat br. HORSTMAN sinds jaren aldaar werkzaam is, gelijk ook zijne school 
aldaar gevestigd is. Toch kunnen deputaten deze plaats slechts voorwaardelijk aanbevelen. 
Hiermede bedoelen zij dit. Wanneer de Synode deze afdeeling als Zendingsterrein aanwijst , 
dan gaan wij daarmede weêr ons Zendingsveld uitbreiden. En nu zouden zij, wat deze 
afdeeling betreft , hiertoe geene vrijmoedigheid hebben, wanneer hier niet eene bijzondere 
omstandigheid was, n. 1. het feit, reeds gememoreerd, dat br. HORSTMAN hier reeds gearbeid 
heeft. Te Temanggoeng behoeft dus de arbeid niet meer begonnen m a a r kan hij voortgezet 
worden, Hieruit vloeit echter voort, dat de Kerk, die Temanggoeng als Zendingsterrein kiest, 
br. HORSTMAN als arbeider aanstellen en hem later als Dienaar des Woords beroepen en 
bevestigen moet. Ook zou de school van br. HORSTMAN moeten worden overgenomen en 
daaraan een bevoegd hoofd verbonden moeten worden. Is hiertoe de zendende Kerk niet 
bereid, dan is het beter Temanggoeng niet als terrein te kiezen. Met deze zienswijze van de 
deputaten vereenigen wij ons. Ten slotte stelt uwe commissie u dus voor als »plaatsen" 
naar Ar t . 2 der Zendingsorde aan te wijzen: allereerst Solo, vervolgens Bandjar Negara, en 
daarna voorwaardelijk Temanggoeng. 

A. G. HONIG, Rapporteur. 

BIJLAGE XXXVIa. Bapport van de broederen op Java over Solo. 
(Art. 60). 

De Algemeene Vergadering van alle arbeiders uwer Zending op Midden-Java, bijeengekomen te 
Jogjacarta 5 April 1905, gevoelt zich gedrongen, om het volgende onder uwe aandacht te brengen. 

10 
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Velerlei is sedeit de vorige Generale Synode gesproken en geschreven, zoowel in het 
vaderland als op Java, over Solo m verband met onze Zending. Na ernstige besprekingen 
meende de Algemeene Vergadering voornoemd, een krachtig pleidooi ten gunste van den 
arbeid in Solo op u w e vergadering te moeten doen hooren. 

De Algemeene Vergadering voornoemd besprak de volgende bezwaren, die tegen den aan 
te vangen arbeid in Solo werden en nog worden ingebracht 

a. het besluit der Generale Synode te Arnhem, anno 1902 , 
b. he t ui tbreiden van ons Zendmgster rem; 
c. de kleine financieele kracht onzer K e r k e n ; 
d. de Gouvernementszendmg te Solo; 
e. het verbod der regeering om in Solo Zendmgsarbeid te verrichten; en 
f . de a i t e id der Salatiga-Zendmg te Solo. 
De Algemeene Vergadering voornoemd meent liiei alles opgesomd te hebben, wa t tegen 

den aan te vangen arbeid in Solo zou kunnen worden ingebracht en ook wordt ingebracht . 
Zij meent hiertegenover te moeten opmerken 
ad a. zeei zeker werd door het besluit der Generale Synode te A inhem 1902 Solo als 

Zendmgsterrem buiten den arbeid onzer Kei ken gesloten, doch allei eerst mag zulk een 
besluit niet voor onherroepelijk gehouden worden, en ten tweede meenen wij, dat de Kerken 
niet genoeg op de hoogte waien van den toestand in Solo, om zulk een besluit te nemen 
me t volkomen kennis van zaken Bij nadere kennisname van den toes t ind op het Zendmgs-
teirein zal de Generale Synode zeker vermeld besluit, bovendien slechts met /eei kleine 
meeideiheid genomen, gaarne willen wijzigen in voor So'o gunstigen zin 

ad b. werd opgemerkt, dat wel vroeger de residenties Tegal en Pekalongan aan de 
Salatiga-zending overgediagen zijn, maar dat Solo mei overgediagen werd aan eene andere 
Zendingscoi poratie, en dus nu door onze schuld geheel verwaai looad is gebleven. De akkei 
ligt braak 1 r kan geene sprake van zijn, om ons Zendingsterrein met Solo »uit te breiden", 
aangezien Solo tot Midden-Java, en alzoo tot het door de Kerken overgenomen terrein der 
N G. Z. V. behoort . En nu kan ongetwijfeld he t doel van de ovei dracht der residenties 
Tegal en Pekalongan aan eene andere Zendmgscorporatie niet anders geweest zijn, dan om 
langs dien weg, door inkrimping van het t e n em aan de pei ïphene, te komen tot eene geeischte 
concentratie onzer krachten op het eigenlijke Midden Java De genoemde ovei d rach t dei twee 
residenties strekte met zoozeer, om den arbeid te verminderen, als wel om di°n )uist des te 
kiacht iger te kunnen dooi zetten. Ideaal was altoos, het Javaansohe »volk" te kerstenen 
Daa iom werd concentratie onzer krachten nagestreefd op die punten, waar omnium consensu 
het har t van dat volk klopt Ongetwijfeld mogen de onafhankeli jke vorstenlanden Djokja en 
Solo als zoodanig beschouwd woiden. Het beginsel dei concentratie van krachten , dat tot 
de overdracht van Tegal en Peka longm leidde, moet dus ook consequent tot de aanvaaiding 
van den arbeid te Solo biengen Wi j wenschen dus niet uitbreiding van het Zendmgsterrem 
onzer Kerken, maar nadere vaststelling dei grenzen van dat terrein. 

Gesteld, dat eene andere Zendingscorporatie in Solo zou gaan werken, dan zou daardoor 
de gewenschte eenheid van het Javaansche Christendom schade kunnen lijden. Vooral ook 
op dit punt vestigen wij bizonder uw aandacht 

ad c. te iecht wordt vooropgesteld, dat de arbeid te Solo evenals die te Djokja saam 
moet gaan me t de inlichting van eetien uitgebreiden medischen hulpdienst , hetwelk groote 
financieele uitgaven met zich brengt . Evenwel zijn wij overtuigd, dat deze uitgaven vooi 
onze Kerken met te zwaai zullen zijn Het hospitaal te Djokja bewijst, dat ook de medische 
hulpdienst kan rekenen op den krachtigen steun en de hartelijke liefde van ons Gerefor-
meerde volk. Bovendien, waar wij meenen, dat Solo met langei onbewerkt mag blijven, is 
onze verwachting van den Heere, wiens het zilver en het goud is. 

Ook mogen we met veigeten, dat de medische Zending zeer gewaardeerd wordt door 
vele landheeren, die voor hunne arbeider« veel hulp van haar ontvangen, en zeker beieid 
zullen zijn, daadwerkelijken steun te bieden aan de totstandkoming van een hospitaal te Solo 
Vervolgens mogen we ook op subsidie van het gouvernement rekenen , zoodat de geldelijke 
bezwaren niet overwegend kunnen zijn Ook zal de arbeid m Solo eerst op eenvoudige 
schaal worden ingericht, gelijk ook vroeger te Djokja. Fn boven alles mag een financieel 
bezwaar nooit beslissen, waai het den ai beid en roeping der keik van Christus geldt. 
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ad d. in den laatsten tijd werd , met name door het weekblad »Hollandia" (zie n°. 
827, dato 7 J anua r i 1905), de aandacht gevestigd op eene te Solo begonnen Zending, ui t-
gaande van de zoogenaamde Indische S taa t skerk ; en daaruit afgeleid, dat de Zending der 
Gereformeerde Kerken in Solo nu niet alleen overbodig was geworden, maar zelfs niet hopen 
kon op eenig blijvend resultaat , aangezien zij tegenover de Gouvernementszending geen 
stand zou kunnen houden. De Algemeene Vergadering der Zendingsarbeiders van Gerefor-
meerde Kerken heeft reeds openlijk tegen deze voorstelling van zaken haar protest doen 
hooren in datzelfde blad, dato 20 Mei 1935, en wenscht dit voor de Synode met een enkel 
woord te verduidelijken. Bekend is, dat de zoogenaamde Indische Staatskerk eene onkerkelijke 
en onbijbelsche organisatie is, die op den naam van ware kerk in het minst geene aanspraak 
kan maken en geheel eene schepping der overheid is, zich niet aan Christus als haren Koning 
onderwerpt, Hem niet gehoorzaamt, en geene tucht oefent. Deze zoogenaamde Indische 
Staatskerk is dus minder nog dan een particulier genootschap in staat en bevoegd, om 
Zending te dri jven; bovendien kan zij niet gerekend worden, het Zendingsgebod van 
Christus te verstaan, noch Hem naar de Schriften onder het Javaansche volk te kunnen 
verkondigen. 

Metterdaad blijkt dan ook, dat deze Gouvernementszending op niets is uitgeloopen, en 
volgens gerucht reeds opgeheven werd. In geen geval kan zulk een arbeid voor ons motief 
zijn, om ons van onze ïoeping tegenover Solo met eene geruste conscientie ontslagen 
te achten. 

ad e. zooals uwer vergadering bekend is, wordt Solo nog steeds voor den arbeid dei-
Zending onzer Kerken gesloten gehouden, zooals nog onlangs metterdaad gebleken is. Hoewel 
wij de beteekenis van dit bezwaar niet onderschatten, staat voor ons vast, dat wij daarom 
niet van de Zending in Solo mogen afzien, omdat ook voor die plaats het Zendingsgebod van 
den Koning der koningen in al zijne kracht blijft gelden, en ook voor deze zaak vasts taat : 
men moet Gode meer gehoorzamen dan den menschen. Uwe vergadering stemt ongetwijfeld 
met de onze hierin van har te overeen, dat wij onverpoosd tegen hoop op hoop moeten 
aanhouden, om ook Solo voor het Evangelie der genade Gods geopend te krijgen. In de 
Zending blijft het voortdurend een worstelen tegen allerlei weèrstandbiedende machten. 

De officiëele sluiting van Solo voor onzen arbeid is ook eene schande te achten voor eene 
christelijke natie. En ook als burgers van die natie houden wij ons geroepen, het onze te 
doen, om die schande eenmaal te doen ophouden. 

ad f. de arbeid der Salatiga-Zending in Solo is nog van weinig beteekenis, wat met het 
oog op de houding der regeering niet wel anders mogelijk is; en mist du^ ook alle officieel 
karakter . Officieus heeft deze Zendingscorporatie reeds verklaard, da t zij zich gaarne geheel 
ui t Solo terug zal t rekken, wanneer ééne onzer Kerken haren arbeid in Solo aanvangt . Het 
optreden der Salatiga-Zending te Solo ontslaat ons dus allerminst van onze verplichting 
tegenover dit Vorstenland. 

Wij meenen, dat wij hiermede de zes genoemde bezwaren genoegzaam hebben weerlegd. 

Bovendien wenschen wij nog enkele punten onder uwe aandacht te brengen. 
1, In Solo bestaat een kring van Christenen, hoofdzakelijk ontstaan door den arbeid van 

onzen missionairen arts Dr. SCHEURKR te Solo gedurende de jaren 1895—1897. Die 
broeders en zusters hebben zich kerkelijk aangesloten bij de gemeente te Djokja, hunne 
kinderen worden daar gedoopt; zij vieren er Heilig Avondmaal. Met dit al kunnen 
zij echter slechts onvoldoende door Djokja worden verzorgd, en blijven zij hoopvol 
uitzien naar de vestiging van eenen eigen missionairen predikant in hun midden. Deze 
kring van geloovigen is steeds trouw verbonden gebleven aan onze Zending, niettegen-
staande menige poging om hen van ons af te trekken, en heeft zich, schoon zeer weinig 
ontwikkeld, toch steeds om het Woord Gods met heilbegeerte geschaard. 

2. Vooral nu er in vele Classen van ons vaderland gearbeid wordt, om tot uitzending van 
eenen missionairen Dienaar des Woords te komen, zoo gevoelen wij ons thans te meer 
gedrongen, om nog eens, met allen ernst, den nood van Solo aan uwe vergadering 
en daardoor ook aan al die Classen bekend te maken, hopende dat er spoedig wegen 
en middelen mogen gevonden worden, om in dien nood te voorzien. Mocht er reeds 
een verzoek van ééne dier Classen gekomen zijn om aanwijzing van Zendingsterrein, 
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dan wekt onze vergadering met eenparige s tem uwe Synode op om Solo als zoodanig 
aan te wijzen. 

Met hartelijke broedergroeten, u de voorlichting des Heiligen Geestes bij al uwen arbeid 
in ru ime mate toebiddend, 

de commissie tot het opstellen van dit rapport, 

Djokja, i J. G. SCHEURER. 
Wonosobo, i L. NETELENBOS. 

BIJLAGE XXXVII. Financieel rapport over de Keuchenius-School. 
(Art . 64.) 

In verband met wat vermeld is in het rapport der deputaten voor de Zending onder 11 
en 20, heeft uwe commissie u te rapporteeren ovei de rekening van ontvangst en uitgaaf in 
Indië ten behoeve van de Keuchenius-School. 

D i t rapport bedoelt u in te lichten en te adviseeren 
a. in zake de rekening en verantwoording der exploitatie der School over de jaren 1902 

tot 1904; 
b. in zake de rekening en verantwoording van den bouw der School. 
Vooraf zij opgemerkt, dat hierin alleen is opgenomen de verantwoording der uitgaven in 

Indië gedaan en niet wat hier te lande voor de Keuchenius-School is betaald. Dit laatste 
valt onder de rekening en verantwoording der generale kas, waarover uwe commissie u later 
hoopt te rapporteeren. 

W a t nu betreft he t in sub a genoemde, zij allereerst medegedeeld, da t de ingediende 
rekening en verantwoording de Volgende hoofdcijfers aanwijst . 

In 1902 ontving de kas der Keuchenius-School ƒ 3976.18. 
Hierin is begrepen het saldo van 1901 ad f 26.18, de subsidie van het Gouvernement 

voor de Kampong-School aan de Keuchenius-School verbonden ad ƒ 500, en he t bedrag ui t 
de generale kas ad ƒ 3450. 

Uitgegeven werd voor het t rak tement van br. J. ZUIDESIA en zijne helpers en voor onder-
houd der leermiddelen ƒ 3802.19. 

Over 1903 was de ontvangst ƒ 6058.24, waartoe o. a. behoort he t saldo van 1902 ad 
f 173.99, de subsidie van het Gouvernement voor de Keuchenius-School f 2000, de subsidie 
voor de Kampong-School f 230, de vergoeding voor kost, inwoning en leermiddelen voor 
enkele leerlingen betaald door de zendende Kerken ƒ 212.17, het bedrag gezonden door de 
generale kas ƒ 3400. 

De uitgaven bedroegen ƒ 4050.7872. 
Over 1904 waren de cijfers deze: ontvangen f 7836.77'/2, waarin is begrepen het saldo 

van 1903 ad ƒ 2007.45'/2 , de subsidie van het Gouvernement voor de Keuchenius-School 
ƒ 2000, vergoeding voor kost en inwoning en leermiddelen door de Zendende Kerken voor 
hunne leerlingen betaald f 668.68. 

Uitgegeven werd f 7613.83, waaronder echter eene uitgave valt van f 3400, die uit de 
kas der School is gestort in het fonds voor den bouw. 

In zake deze cijfers wenscht uwe commissie op te merken, da t de administratie door br . 
J. ZUIDEMA blijkbaar steeds met accuratesse is gevoerd; 

dat de rekening en verantwoording over de ja ren 1902 en 1903 door de deputaten voorde 
Zending is nagezien en goedgekeurd; 

dat door uwe commissie in de rekening en verantwoording over deze beide jaren geen post 
is gevonden, die haar eenige aanmerking deed m a k e n ; 

dat over het jaar 1904 'de rekening en verantwoording nog niet door de deputaten voor 
de Zending is goedgekeurd, wijl deze eerst in Juni inkwam en over enkele posten de corres-
pondentie nog gaande is• 
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dat deze rekening en verantwoording blijkens behoorlijke onderteekening door den Raad 
van Toezicht op de Keuchenius-School is nagezien en in orde bevonden; 

dat de invoering der regeling van vergoeding voor kost, inwoning en leermiddelen der 
leerlingen de kosten der exploitatie van de generale kas aanmerkeli jk ver laagt ; en dat uwe 
commissie niet zonder bedenking het feit moet constateeren, dat door de Broeders in Indië 
uit de kas der School ƒ 3400 is genomen voor den bouw, terwijl door deputaten uitdrukkelijk 
was gemeld, dat voor dit doel uit deze kas slechts ƒ 2000 werd toegestaan. 

W a t aangaat het onder b genoemde, zij uit de omvangrijke rekening en verantwoording 
het volgende aangestipt. 

De kas voor den bouw der School ontving ƒ 15.412.43; en wel uit de generale kas drie 
zendingen, te zamen f 12.000, uit de Schoolkas f 3400 en van gekweekte rente f 12.43. 

De uitgaaf bedroeg ƒ 17.626.55. Het nadeelig saldo is derhalve ƒ 2.214.12. 
Hierbij brengt de commissie onder uwe aandacht , dat door de deputaten voor de Zending 

voor den bouw der school was toegestaan een maximum van ƒ 12.000, plus de eventueel 
door het Gouvernement hiervoor te verleenen subsidie: en zoo deze niet werd toegestaan, een 
maximum van ƒ 14.000. 

Dit laatste maximum is nu reeds overschreden met een bedrag van f 3.626.55. Dit is 
geschied zonder eenig voorafgaand overleg me t de door de Synode van Arnhem met de 
leiding der Keuchenius-School belaste deputaten voor de Zending. 

Voorts herinnert uwe commissie, 
dat door de zeer gewaardeerde bemiddeling van Dr. SCHEURER het prachtig gelegen terrein 

der School te Djogja door den Sultan ten geschenke is gegeven ; 
dat de subsidie voor den bouw der School reeds voor geruimen tijd is aangevraagd bij 

ZExc. den Gouverneur-Generaal maar , voor zoover bekend is, nog niet is toegezegd; 
dat de woningen voor docent en directeur nog niet gereed zijn, zoodat de volledige uit 

voering der bouwplannen nog circa f 12.000 zal vorderen, 
dat uwe commissie den indruk heeft ontvangen, dat er soliede en betrekkelijk goedkoop is 

gebouwd; en 
dat de administratie is nagegaan en in orde bevonden door de Algemeene Vergadering der 

Zendingsarbeiders. 
Nog zij opgemerkt, dat het erf Rotterdam te Poerworedjo, weleer door de Keuchenius-School 

gebruikt, eigendom is van de Gereformeerde Zendingsvereeniging, zoodat de deputaten voor de 
Zending hiermee geene directe bemoeiing hebben gehad. 

Ten slotte wenscht uwe commissie u te adviseeren (volgen de conclusiën in het artikel der Acta). 

W. BREUKELAAR, Rapporteur. 

BIJLAGE XXXVIII. Rapport der Kerk van Utrecht, aangaande de 
(Art. 65.) correspondentie met die Kerken, welke nog 

niet de eenheid van het Lichaam van Christus 
zoeken in zichtbare openbaring. 

De Generale Synode te Arnhem, vergaderd in 1902, droeg aan den Kerkeraad der Gere-
formeerde Kerk te Utrecht, als synodale Kerk, op, om aan de Kerken van min vaste formatie, 
maa r die de drie Formulieren van Eenigheid als uitdrukking van haar geloof erkennen en 
als accoord van Kerkgemeenschap aanvaarden, een schrijven te richten namens de Gerefor-
meerde Kerken in Nederland, waarin zij worden uitgenoodigd en gedrongen tot kerkelijk 
samenleven (Artikelen 43 en 206 der Ac ta van de Generale Synode van 1902). 

Aan deze opdracht heeft de synodale Kerk getracht uitvoering te geven en zij heeft de 
eer, u hierbij het rapport aan te bieden van hetgeen zij ter volvoering van hare lastgeving 
deed en wat hiervan het aanvankelijk resultaat was. 

Zij is begonnen met reeds in Februari dezes jaars de onderscheidene Classen der Gerefor-
meerden Kerken door middel van »Kerkblad," »Heraut" en »Bazuin", te herinneren aan het te 
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Arnhem blijkens de artikelen 43 en 206 der Acta bepaalde, haar verzoekende, vóór Juni de 
adressen der bedoelde Kerken haar te doen toekomen. 

Aan het door de Synode bepaalde is toen voldaan door de Olassen Middelburg, Haarlem, 
A r n h e m . Apeldoorn, Meppel, Gouda en Leiden en door den Kerkeraad der Gereformeerde 
Kerk te Baarland. 

Van geene der overige Classen werd bericht ontvangen; ook niet van de Classen' s Graven-
hage, Brielle, Zutphen, Tholen en Breukelen, die in 1902 wél berichten zonden. 

De Classe Middelburg adviseerde om het door de Synode bedoelde schrijven niet te zenden 
aan de Gereformeerde Gemeente te Meliskerke. Na kennisneming van de tusschen do Classe 
en die gemeente gevoerde correspondentie, oordeelde de Kerkeraad naar het advies der Classe 
Middelburg te moeten handelen en is dus aan die Gemeente geen schrijven verzonden. 

Den 14en Juni 1.1. heeft de Kerkeraad toen, namens de Generale Synode der Gereformeerde 
Kerken, de navolgende missive (zie de bijlage) verzonden aan de Gemeenten te Waddingsveen 
(adres G. J. DE ROOY), te Oudewater (adres DERKSEN te Papperseul), te Gouda, te Opheusden 
(adres Ds. H. ROELOFSEN), te Barneveld (adres Ds. JANSEN), te Heerde (adres Ds. H. MEYER), 
Hoedekenskerke (adres G. TOLLENAAR te Oudelande), te Westzaan (adres C. ZONDERLAND), te 
Zuiderwolde (adres A. H. STEENBERGEN te Steenbergen), te 's Gravenhage (adres Zuid-West-
buitensingel 112, W. DE GROOT), te Scheveningen (adres Ds. GEERDS), te Dirksland (adres G. 
VAN DE WERKE), te Zelhem (adres Ds. ' J . MEIJER), te Poe t inchem (adres G. EBBERS, Kruisberg, 
Ambt-Doetinchem), te Middelburg, Oost-Kappelle en Aagtekerke (adres Ds. KIEVIT te Aagte-
kerke), te Krabbendijke (adres B. MEEUWEN a/d Oostweg), te St. Maartensdijk (adres P. 
CIIARPENTIER), te St. Philipsland (adres REWEIN), te Vinkeveen (adres Ds. H. J. SNAPPER), te 
Delf t (Gasthuislaan), te Nieuw-Beierland (adres A. A. VAN LIEBURG), te Terneuzen (adres Ds. 
BOONE), te Scherpenisse (adres KLËPPE), te Lisse en te Leiden. 

A a n de Gemeenten te Nieuw-Beierland, Terneuzen en Dirksland is deze missive gezonden 
met herinnering aan den inhoud van haar schrijven, waarmede zij den brief door Arnhem ' s 
Kerk, namens de Generale Synode van Groning en haar toegezonden, beantwoordden. 

Op deze missive is antwoord ontvangen van de navolgende Kerken. 
Ds. J. MEIJER schreef namens de Kerk te Zelhem. Daarui t blijkt, dat er in 1902 onder-

handelingen met zijne Kerk door de Classe zijn gevoerd, die naar 't schijnt to t een gewenscht 
einde hadden kunnen leiden, indien niet de Classe in gebreke ware gebleven, het aangevangen 
werk voort te zetten. Nu schijnt er weinig kans meer op eenen goeden uitslag te zijn. Maar 
toch adviseert de Kerkeraad u, aan die Classe of aan speciaal benoemde deputaten op te 
dragen, nog eene poging te doen, om de gestaakte onderhandelingen te hervatten. 

Van broeder A. J. KRUYSSE te Krabbendijke kwam een niet onsympathiek schrijven in 
meldende dat zijne Kerk met nog 22 gemeent e n in deze landen kerkelijk saamleeft, en dat 
alleen al die Kerken eaam eene beslissing kunnen nemen in de voorgestelde zaak. 

Misschien zouden speciaal benoemde deputaten of eene Classe, bijvoorbeeld die van Middelburg, 
thans een poging kunnen doen, om met deze 22 gemeenten onderhandelingen aan te knoopen 
in de voorgestelde zaak om tot het beoogde doel te komen. 

De Oud-Gereformeerde Kerk te Scheveningen antwoordt op ons schrijven met de klacht, 
da t door haar aan de Kerk (of Synode) van Groningen antwoord is gezonden op het aan 
haar gedaan verzoek tot kerkelijke samenleving; — dat zij in haar schrijven een tiental 
bezwaren tegen inwilliging van dat verzoek harerzijds heeft aangegeven, m a a r dat ?.ii op dit 
haar schrijven n immer eenig antwoord ontving; — reden waarom zij op Arnhem's schrijven 
niet weder geantwoord had. 

De rapporteerende Kerkeraad neemt de vrijheid uwe aandacht te vestigen op deze klacht 
over nalatigheid onzerzijds, waardoor onze Kerken eenen verkeerden schijn op zich hebben geladen. 

Nog kwam in een sympathiek schrijven van den Kerkeraad der «Gereformeerde Gemeente 
onder ' t Kruis" te 's Gravenhage, dat mede niet onbeantwoord kan blijven. Het bevat 
eveneens de klacht, dat Arnhem's Synode zijn schrijven onbeantwoord liet, en dat hij op een 
verzoek om plaatsing van zijne kerkberichten op het predikbeurtenblad der Gereformeerde 
Kerken eene weigering ontving, die van weinig neiging tot kerkelijke saamleving schijnt te 
ge tu igen; terwijl ten slotte de vraag gesteld wordt, of ingeval zijne Kerk bij onze Kerken 
zich aansloot, dit zou kunr.en geschieden met erkenning van de ambten. 

Van Ouderling A. A. VAN LIEBURG van Nieuw-Beierland kwam een schrijven in, waarin 
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hij beloofde ons schrijven te brengen op de eerstkomende classikale vergadering van zijne 
Kerken en zou t rachten eene bespreking van het door ons voorgestelde uit te lokken. 

De Kerkeraad der »Gereformeerde Gemeente" te Leiden antwoordde op onze missive door er 
op te wijzen, dat het nu niet de tijd voor zulk eene kerkelijke vereeniging is, maar stelt 
eenige middelen voor, waardoor deze voorbereid en eindelijk tot stand gebracht kon worden. 
Een overgangstoestand eenigszins overeenkomende met die welke aan de ineensmelting tussohen 
de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederduitsche Gereformeerde Kerken voorafging. 

Namens den Kerkeraad der »Gereformeerde Gemeente onder ' t Kruis" te Dirksland kwam 
een antwoord in meldende, dat die gemeente blijkens herhaalde bespreking dezer zaak beter 
oordeelde op zich zelve te blijven leven. 

De Kerkeraad der Gereformeerde Gemeente te Lisse belooft de zaak, in onze missive 
bedoeld, te brengen op de eerstkomende Algemeene Vergadering der 12 gemeenten, waar-
mede zijne Kerk gemeenschap houdt. Die vergadering is in Mei 1906. Hij verzoekt, dat eene 
gelijke missive als hij ontving, ook aan die andere 12 gemeenten gezonden worde ter voor-
bereiding van de zaak. 

En ten slotte gewerd ons een zeer hartelijk antwoord van den Kerkeraad der Gemeenten 
Aagtekerke, Middelburg en Oost-Kappelle, vermeldende enkele bezwaren tegen een kerkelijk 
saamleven met onze Kerken, dat ook zij wel zouden begeeren, terwijl cok door hen het 
gescheiden leven betreurd wordt. 

Ziehier, wat door den Kerkeraad der synodale Kerk gedaan is ter uitvoering van het 
boven gememoreerde mandaat , benevens de resultaten, die zijn pogen aanvankelijk opleverde. 

Moge het uwe goedkeuring wegdragen. 
De Heere geve u licht en wijsheid om in deze, gelijk in alle andere zaken, die u ter 

behandeling worden voorgelegd, naar zijnen wil, tot zijne eere en ten zegen en vertroosting van 
zijne Kerk te besluiten en te handelen. 

Gelijk u bekend is, hebben de Gereformeerde Kerken in Nederland nu reeds vele malen en op 
onderscheidene wijzen bij de Gereformeerde Kerken in ons land, met welke zij kerkelijk nog niet 
saamleven, er op aangedrongen, om toch die kerkelijke saamleving tot stand te doen komen. 

Helaas waren tot heden al die pogingen te vergeefs. 
Veelal ontvingen zij zelfs geen antwoord "op hun broederlijk schrijven, en kwam het nog 

nimmer tot eene blootlegging van of saamspreking over mogelijke bezwaren, die uwerzijds 
aan zulk eene kerkelijke saamleving met de Gereformeerde Kerken in den weg staan. 

Toch heeft de Generale Synode van Arnhem gemeend, die pogingen niet te mogen staken 
en heelt zij aan de Kerk van Utrecht, die belast is met de saamroeping der Generale Synode, 
welke nu D. V. den 22sten Augustus a. s. haa r vergadering hoopt aan te vangen, opgedragen 
nogmaals in een broederlijk schrijven bij u aan te dringen op kerkelijke saamleving en u 
den eisch des Heeren in dezen aan de consciëntie te leggen. 

Waar wij nu aan deze opdracht gevolg geven, beginnen wij met u te verzoeken, broeders, 
laat ons schrijven nu eens niet onbeantwoord, maar geeft ons toch eens te kennen, welke 
bezwaren gij tegen saamleving met onze Kerken hebt. 

Het kon toch zijn, dat gij meendet dat er onoverkomelijke bezwaren bestaan, waarvan wij, 
ie kennende, u konden aantoonen, dat zij waarlijk niet onoverkomelijk zijn. 

Gij moogt toch ook uwerzijds niet blijven zwijgen; want ook de toegenegenheid des harten 

De Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Utrecht, 
M. VAN MINNEN, h. I. Praeses. 
P. J. W. KLAARHAMER, h. t. Scriba. 

BIJLA.GE XXXVIIIa. 
(Art. 65.) 

Missive der Kerk van Utrecht aan die Kérken, 
welke nog niet de eenheid van het Lichaam 
van Christus zoeken in zichtbare openbaring. 
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en de bescheidenheid, die broeders van denzelfden huize naar Gods Woord elkander hebben 
te bewijzen, en die o ik bij u wordt gevonden, dringt u tot antwoorden. 

Wij dringen op deze zaak bij u aan, omdat wij ons overtuigd houden dat gij toch ook, 
evenals wij. in de Drie Formulieren van Eenigheid de uitdrukking van uw geloof vindt, — 
dat gij met ons onvoorwaardelijk buigt voor het onfeilbaar Woord Gods, — dat gij, als wij, 
ook in de regeering der Kerk maar éénen Heere erkent, namelijk onzen Heere Je/us Christus, 
— en dat gij toch ook u houdt, bij de regeling uwer kerkelijke zaken, aan de Dordtsche 
Kerkenorde. 

En waar het dan aldus bij u ligt, broeders, daar geldt dan ook voor u al w a t in dat Woord 
Gods geleerd en geboden wordt van de gemeenschap der heiligen, der geloovigen; eene 
gemeenschap, die toch niet enkel geestelijk en onzienlijk is, maar toch ook in het uitwendige 
gezien en beoefend moet worden. 

Daarbij houdt gij toch de Gereformeerde Kerken in Nederland wel voor mede te behooren 
tot de zienlijke Kerk des Heeren, het l ichaam van Christus. 

Maar , broeders, hoe zult gij dan doen, wa t de Heere u gelijk ons en allen geloovigen in 
Efeze 4 gebiedt, dat wij zullen arbeiden met de gaven en krachten on« geschonken aan den 
opbouw van dat lichaam, indien gij u op uzelven houdt en weigert gemeenschap te oefenen 
met uwe medeleden van hetzelfde lichaam ? Is dit, broeders, niet óók naar uw oordeel zondigen 
tegen het lichaam en tegen het Hoofd, ongehoorzaam zijnde aan zijne zoo duidelijke bevelen, 
en dit te meer waa r nu reeds sinds zoo lange zoo herhaaldelijk onzerzijds u ook kerkelijk de 
broederhand der gemeenschap toegestoken wordt? Hoe zult gij toch uwe ngaven ten nutte 
en ter zaligheid der andere lidmaten gewillighjk en met vreugde" aanwenden, zoolang gij 
alle gemeenschap me t die »andere" weigert en zelfs herhaaldelijk de toegestoken broederhand 
op zoo onbroederlijke wijze zwijgend voorbijgaat, alsof zij u niet aangeboden ware? 

En ook in uw persoonlijke en gemeenschappelijke gebeden zult gij toch wel telkens naar 
het exempel van den Psalmist den Heere aanloopen om den opbouw van Jeruzalems muien, 
daar toch ook gij wenscht te behooren tot 's Heeren knechten, die een welgevallen hebben 
aan hare steener. en medelijden hebben met haar gruis. 

Maar, broeders, waarom volgt gij dan niet Davids en aller heiligen exempel, die w a t zij 
van den Heere begeerden, dan ook zochten in den weg door 's Heeren Woord hun gewezen ? 
en waarom voegt gij dan niet uw gebeden en arbeid bij die der Gereformeerde Kerken , met 
wie gij toch één zijt in geestelijk belijden en bedoelen, om dan vereenigd het heil van Neêrland's 
Zion te zoeken. 

En wi j weten, dat er ook onder u gebeden wordt voor overheid en land en volk ; maar 
zegt zelf broeders, heeft de Heere niet blijkens de geschiedenis van land en Kerk, dien ook 
door u bedoelden en afgebeden zegen aan overheid en volk en land geschonken door middel 
van zijn Kerk en volk in deze landen ? en ging dat dan niet steeds zóó, dat als de Kerke 
recht levend en krachtig en eenparig mocht staan in haar gebed en arbeid voor Oranje en 
Nederland, alsdan ook 's Heeren zegen rijkelijk toevloeide, maar zonk de Kerke geestelijk in 
en kwamen er dagen van gedeeldheid, dan week de Heere van Kerk en land beide ? 

Maar als gij dan met ons het goede voor Oranje en Nederland, voor het leven onzes 
volks in den gebede zoekt, hoe kun t gij dan tegelijkertijd door op uzelven te blijven staan 
eene kerkelijke gedeeldheid onder het Gereformeerde volk helpen bestendigen, die altijd den 
Heiligen Geest tot droefheid is geweest, en zijn werk en zegen ook voor het nationale leven 
heeft tegengestaan 1 

O, wij weten wel en erkennen met u, dat de Heere souverein is in zijn weg en werken in 
ti jden en bedeelingen; [en da t ons kerkelijk vereenigen op zich zelve en zonder meer dien 
zegen nog niet brengen zal. Wij kunnen niet méér doen dan die steenen wegruimen, die 
's Heeren gang en werk in den weg l iggen; maar dat is dan ook het u en ons van den 
Heere bevolen werk, waarin wij getrouw hebben te zijn, om eene goede consciëntie voor God 
en vrijmoedigheid in het gebed te kunnen behouden. En één dier steenen is onze kerkelijke 
gedeeldheid. 

Laat ons dan saam ons opmaken, om deze en andere steenen weg te ruimen, opdat we des 
te vrijmoediger den Heere mogen verwachten en uitzien naar den God onzes heils. Maar 
al te veel wordt tegenwoordig onder ons, Geteformeerden in Nederland, het voorbeeld van 
Corinthe gevolgd, waar men ook in menschen roemde en naar menschen zich noemde en in 
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jammerl i jke gedeeldlieid en twisting leefde. En hoe heeft de Heere door Paulus ' woord en 
door geestelijke kastijdingen die Kerk gestraft . Zullen wij dan niet vreezen voor het 
misnoegen des Heeren en voor de roede zijner verbolgenheid, zoo wi j volharden om dit kwade 
voorbeeld na te volgen ? Wij mogen niet van u veronderstellen, dat gij zoo gezind zondt zijn. 
Daarom komen dan nu de Gereformeerde Kerken met uitgestoken broederhand n tegemoet 
en bidden u dringend : broeders, laat ons kerkelijk gedeeld leven een einde hebben. Laat 
ons al thans trachten tot eenheid en saambinding te komen. En voor het mins t antwoordt 
toch op dit ons schrijven en zegt ons wat bezwaren gij hebt, die naar uw oordeel een kerkelijk 
vereenigd leven in den weg staan. En zendt ons dit uw antwoord, vóórdat op 22 Augus tus 
de Generale Synode te Utrecht saamkomt. 

De zaak zelve is van God gewild; en zoo dus uw en ons har t er toe bereid en geneigd is, 
dan zal ook de wijze van uitvoering gewis gevonden worden. 

Legt dus uwe hand in de onze. Wij vragen het u voor het aangezicht des Heeren, om den 
wille van de eere zijns Naams, om den wille van de eenheid en den wasdom van he t lichaam 
van Christus, om den wille van een recht en gezond kerkelijk leven naar Gods Woord, om den 
wille van het welzijn en de toekomst van het zaad der Kerke en van overheid en land en volk. 

De Heere zelf bewege en neige uwe harten tot wat goed en recht is in zijne oogen. 
Met broedergroete en heilbede 

de Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Utrecht, 
M. VAN MINNEN, h. t. Praeses. 
P. J. W. KLAARHAMER, h. t. Scriba. 

BIJLAGE XXXV1II6. 
(Art. 65.) Advies in zake O van het agendum. 

Aan uwe commissie zijn de volgende stukken ter hand gesteld : 
1". eene »missive der Kerk van Utrecht aan die Kerken, welke nog niet de eenheid van 

het lichaam van Christus zoeken in zichtbare openbaring"; 
2°. een rapport van de Kerk van Utrecht, aangaande de correspondentie met die Kerken ; en 
3°. eene enveloppe inhoudende de antwoorden, welke van enkele der genoemde Kerken 

ontvangen zijn. 
Het rapport der Kerk van Utrecht houdt het volgende i n : 
1". dat zij is begonnen met reeds in Februari dezes jaars de onderscheidene Classen der 

Gereformeerde Kerken door middel van het Kerkblad, de Heraut en de Bazuin te herinneren 
aan hetgeen door de Generale Synode van Arnhem, blijkens de artikelen 43 en 206 
der Acta, was bepaald en aan haar was opgedragen, genoemde Classen verzoekende 
vóór Juni de adresssn der bedoelde Kerken haar te doen toekomen; 

2°. dat door de Classen Middelburg, Haarlem, Arnhem, Apeldoorn, Meppel, Gouda en Leiden 
en door den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Baarland aan he t door de Synode 
bepaalde is voldaan; 

3Ü. dat van geene der overige Classen bericht werd ontvangen; ook niet van de Classen 
's Gravenhage, Brielle, Zutphen, Tholen en Breukelen, die in 1902 wél bericht zonden; 

4°. dat de Classe Middelburg adviseerde, om he t door de Synode bedoelde schrijven niet te 
zenden aan de Gereformeerde gemeente te Meliskerke; en dat na kennisneming van de 
tusschen de Classe en die gemeente gevoerde correspondentie de Kerkeraad van Utrecht 
oordeelde naar dit advies te moeten handelen en dus geen schrijven aan die gemeente 
verzond; 

5°. dat door den Kerkeraad van Utrecht op den 14den Juni de reeds genoemde missive 
verzonden is aan de gemeente te Waddingsveen, Oudewater, Gouda, Opheusden, Barneveld ; 
Heerde, Hoedekenskerke, Westzaan, Zuidwolde, 's Gravenhage, Scheveningen, Dirksland, 
Zelhem, Poetinchem, Middelburg, Oost-Kapelle, Aagtekerke, Krabbendijke, St . Maar-
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tensdijk, St. Philipsland, Vinkeveen, Delft , Nieuw-Beierland, Terneuzen, Scherpenisse 
en Leiden; 

6°. dat aan de gemeenten te Nieuw-Beierland, Terneuzeri en Dirksland deze missive is 
gezonden met herinnering aan den inhoud van haar schrijven, waarmede zij den brief 
door Arnhems Kerk, namens de Generale Synode van Groningen haar toegezonden, 
beantwoordden; 

7°. dat door de gemeente te Zelhem bij schrijven van Ds. J. Meijer in dezer voege is 
geantwoord: in 1902 zijn onderhandelingen gevoerd tusschen deze gemeente en de 
Classe Zutphen, die waarschijnlijk tot een gowenscht einde hadden kunnen leiden, 
indien niet de Classe in gebreke ware gebleven het aangevangen werk voort te zetten. 
De Kerkeraad van Utrecht voegt aan de mededeeling van dit antwoord het advies toe, 
dat, ofschoon er thans weinig hoop op eenon goeden uitslag schijnt te zijn, door de Generale 
Synode aan de Classe Zutphen of aan speciaal benoemde deputaten worde opgedragen, 
nog eene poging te doen, om de gestaakte onderhandelingen te herva t ten ; 

8°. dat van broeder A. J. KRUYSSE te Krabbendijke een niet onsympathiek schrijven inkwam, 
meldende dat zijne Kerk met nog 22 gemeenten in den lande kerkelijk saamleeft en 
dat alleen al die Kerken saam een beslissing kunnen nemen m de voorgestelde zaak. 
De Kerkeraad van Utrecht voegt aan de mededeeling van dit antwoord de opmerking 
toe : misschien zouden speciaal benoemde deputaten of eene Classe, b. v. die van Middel-
burg, thans eene poging kunnen doen, om met deze 22 gemeenten onderhandelingen 
aan te knoopen in de voorgestelde zaak om tot het beoogde doel te komen ; 

9°. dat de Oud-Gereformeerde Kerk te Scheveningen heeft geantwoord, dat zij indertijd 
naar aanleiding van de missive van de Kerk van Groningen tien bezwaren tegen de 
inwilliging van het verzoek om kerkelijk saam te leven heeft ingebracht , daarop geen 
antwoord ontving, en nu ook zelve op den brief van Arnhems Kerk m a a r niet geant-
woord h e e f t ; 

10°. dat de Gereformeerde gemeente onder ' t Kruis te 's Gravenhage zich beklaagde, dat 
zij geen antwoord ontving op haren brief aan de Kerk van Arnhem, en voorts over het 
feit, dat zij op h a a r verzoek om plaatsing van hare kerkbeiichten op het predikbeur-
tenblad der Gereformeerde Kerken een weigerend antwoord on tv ing ; ten laatste dat 
zij de vraag doet, of ingeval zij zich bij onze Kerken aansloot, dit gepaard zou kunnen 
gaan met erkenning van de a m b t e n ; 

11°, dat van ouderling A. A. VAn LIEBURG van Nieuw-Beierland een schrijven inkwam, 
vermeldende dat h i j het schrijven van Utrecht 's Kerkeraad zou brengen op de eerst-
volgende classicale vergadering van zijne Kerken en zou t rachten eene bespreking van 
het door ons voorgestelde uit te lokken; 

12°. dat de Kerkeraad der Gereformeerde gemeente te Leiden heeft geantwoord, dat het nu 
niet de tijd voor zulk eene vereeniging was, maa r dat hij zich veroorloofde enkele 
middelen aan de hand te doen, waardoor deze voorbereid en eindelijk tot stand gebracht 
kan worden ; 

13°. dat de Kerkeraad der Gereformeerde gemeente onder 't Kruis te Dirksland terugschreef, 
dat deze gemeente blijkens herhaalde bespreking dezer zaak 't beter oordeelde op zich 
zelve te blijven leven; 

14°. dat de Kerkeraad der Gereformeerde gemeente te Lisse heeft beloofd deze zaak te 
zullen brengen op de eerstvolgende Algemeene Vergadering der 12 gemeenten, waarmede 
zijne Kerk gemeenschap houdt . Tevens verzoekt hij dat op deze vergadering, welke • 
op 12 Mei 1906 D. V. bijeenkomt, eene gelijke missive, als hij ontving, ook aan die 
andere 12 gemeenten gezonden zal worden, ter voorbereiding van de zaak ; 

15°. en ten laatste, da t de Kerkeraad der gemeente te Aagtekerke, Middelburg en Oost-
Kappelle zeer har te l i jk antwoordde, enkele bezwaren tegen kerkelijk saamleven 
opsomde en verklaarde, dat hij het gescheiden leven betreurde en eenheid wenschte. 

Uwe commissie heef t naar aanleiding van deze twee s tukken de eer u de volgende voor-
stellen te doen (volgen de conclusiën in het artikel der Acta). 

A. G. HONIG, Rapporteur. 
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BIJLAGE XXXIX. Toespraak van Prof. Johs. Jaeger. 
(Art. 66.) 

De Oud-Gereformeerde Kerken in Bentheim, Oost-Friesland en Westfalen hebben Ds. IIE 
GROOT en mijn persoon opgedragen, u te danken voor uwe uitnoodiging door uwe cornm issie, 
en u hare hartelijke zustergroeten over te brengen. 

De Kerken, die ons afgevaardigd hebben, gevoelen zich met de Gereformeerde Kerken in 
dit land op het allernauwst verbonden. Ons scheidt geen zee en geen land; en door de 
geschiedenis zijn uwe Kerken en onze Kerken zoo nauw met elkaar verbonden, dat de 
geschiedenis van vele uwer Kerken ook de geschiedenis is van onze Kerken; he t ontstaan 
van vele uwer Kerken is ook het ontstaan van de onze; de verdere opbouw van uwe Kerken 
is .ook de opbouw van de onze. Onze Kerken hebben ook met de uwe dezelfde Belijdenis 
en dezelfde Kerkenordening. Het geestelijk leven en het Gereformeerd denken en gevoelen 
in onze Kerken wortelt wel is waar in ons gemeenschappelijk Hoofd Jezus Chiistus; maar 
het mag ook gezegd worden, dat het grootendeels uit de Gereformeerde Kerken in dit 
land gevoed, verrijkt en versterkt wordt. Het har t van ons kerkelijk leven gevoelt zich 
meer naar Nederland, dan naar Duitschland getrokken. Hoe gaarne onze Kerken zich ook 
naar Duitschland heen zouden ui tbreiden; hoe gaarne zij het ook zagen, dat in Duitsch-
land nog eens eene Gereformeerde Kerk bloeide en zij ook daartoe bijdragen mochten, 7.00 
zijn zij toch te nauw met uwe Kerken verbonden, om de gemeenschap met uwe Kerken te 
kunnen opgeven, ja zij zijn te nauw en innig met uwe Kerken samengegroeid, om zonder 
eigen schade en zonder de eigene exstentie twijfelachtig te maken, zich van u los te 
maken. Zij behooren tot u gelijk een klein lid aan een groot lichaam. 

Wi j staan in Duitschland haast geheel geisoleerd. Wel hebben wij in de laatste jaren eene 
toenadering gezocht met de Niedersachsische Konfoderation; maar deze is op onze aanvraag 
n i e t nader ingegaan, omdat zij meende, dit het voor haar ten opzichte van hare verhouding 
tot de overheid in Berlijn schadelijk kon zijn. Met den Gereformeerden Bond in Duitschland, 
die aanstaande week in Herford zijne vergadering heeft, kunnen wij ons niet nader ver-
eenigen, omdat hij niet genoeg principieel is: hij wil wel eenigszins de gebreken van de 
Evangelisch Gereformeerde Kerken in Duitschland bespreken, maar geene hand uitsteken om 
het kwaad aan te tasten; hij wil wel het Gereformeerde bewustzijn in Duitschland eenigszins 
opwekken, maar in de praktijk niet daarnaar handelen. Zoo staan wij in Duitschland heel 
alleen, en moeten hopen en wachten, of de Heere niet nog eens een nieuw geestelijk leven 
in den geest van onzen grooten Reformator Calvijn geven zal! 

De Gereformeerde beginselen, gelijk zij hier in dit land zijn aan der. dag gekomen, trekken 
wel ook in Duitschland op wetenschappelijk terrein hoe langer hoe meer de aandacht. De 
wetenschap moet zich mettertijd met onze Gereformeerde beginselen inlaten; maar wat 
nu nog daarvan te zien is, is een te klein wolkje, om vooreerst eene bijzondere hoop te 
wekken. Het is onze wenscli en bede, dat de tijd spoedig kome, dat de Gereformeerde 
beginselen en Gereformeerd leven ook in ons land, in Kerk en Staat doordringe! Onze 
oogen zijn daarom op Nederland gericht, of de Heere van dit land uit, zijne in vroegere 
dagen Gereformeerde Kerk in ons land doe herleven! 

Onze Oud-Gereformeerde Kerken hebben dan ook den innigsten en hartelijksten zegenwensch 
voor u en uwe Kerken, dat de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, de Vader 
der heerlijkheid u geve den Geest der wijsheid en der openbaring in zijne kennisse ; en 
dat Hij, de God des vredes in Christus Jezus deze vergadering bij al hare beraadslagingen 
en besluiten met zijnen Heiligen Geest leide en alle beslu'ten zegene tot zijne eere en tot heil 
van zijne geheele Kerk in en buiten dit land! 

Wi j voegen hieraan nog toe, dat de scriba onzer voorlaatste Algemeen? Classikale Verga-
dering in Bentheim vergeten heeft, uwe commissie voor correspondentie met de buitenlandsche 
Kerken tot de laatste classikale vergadering uit te noodigen. Wi j hebben van onze laatste 
classikale vergadering daarom ook de opdracht ontvangen, voor dit verzuim verontschul-
diging te vragen en te gelijkertijd de Generale Synode te verzoeken, op onze aanstaande 
eerstkomende classikale vergadering te Bentheim, die in October zal gehouden worden, 
afgevaardigden te zenden, dat ook wij uwe afgevaardigden in liefde kunnen ontvangen en ook 
gij uwerzijds van onze zaken moogt kennis nemen. 
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Eindelijk danken wij er nog voor, dat het verzoek, door onze Kerken ingediend, een gunstig 
onthaal heeft gevonden en daaromtrent een gunst ig besluit is genomen. 

De Generale Synode, in 1902 te Arnhem gehouden, had van Dr. H. FRANSSEN een schrijven 
ontvangen, waarin bezwaren weiden ingebracht tegen onderscheidene artikelen onzer Kerken-
ordening, als zijnde niet meer in overeenstemming met de kerkelijke practijk ; en waarin op 
dien grond verzocht werd, «dat uit onze geldende Kerkenordening weggedaan worden de 
A r t t . 20, 51, 54 en 55 in hun geheel ; he t woord »vasten" uit de 2de alinea van A r t . 4; de 
woorden: »en diegenen, die te voren in den dienst van Ouderlingschap en Diakenschap geweest 
zijn" in Ar t . 10; de woorden «en scholen" uit de 3de vraag 2den zin van Ar t . 41 ; de woor-
den «en schoolmeesters" in Ar t . 44" (Acta, bijlage O, blz. 116—119). 

Naar aanleiding van dit schrijven werd ter Synode voorgesteld: '«de Synode benoeme 
deputaten, die in last hebben, de volgende Synode te dienen van advies in zake de wijziging 
van de artikelen, waartegen Dr. H. FRANSSEN bezwaren heeft ingebracht, en van andere 
artikelen, waartegen naar hun oordeel dergelijke bezwaren zijn in te brengen. Dit concept 
van wijziging zal een half j aa r tevoren ter kennis van de Kerken gebiacht worden" (Acta , 
Art. 22, blz. 13). 

De Synode nam dit voorstel aan, en heeft toen in eene latere zitting »tot revisie van 
eenige artikelen der Kerkenordening" als deputaten benoemd Prof. Dr. H. BAVINCK, Prof. 
D r . F . L . R U T G E R S e n D r . J . H A N I A ( A c t a , A r t . 3 9 , b l z . 2 3 ) . 

Zich van deze opdracht kwijtende, hebben de voornoemde deputaten de eer het volgende 
concept van wijzigingen aan te bieden. Zij laten daarbij echter, ter nadere verklaring van 
de wijze, waarop zij hunne taak hebben opgevat, deze opmerkingen voorafgaan: 

1°. hunne bedoeling is niet geweest, eene revisie voor te stellen van de geheele Kerken-
ordening, ten einde alle artikelen zóó te maken, als men thans eene Kerkenordening 
zou opstellen, wanneer er nog geene was Op ééne Synode zou er —• tenzij ze zeer 
lang bijeen was — geen voldoende tijd zijn, om het geheele kerkelijke leven in 
al zijnen omvang te behandelen, en over alle daarop betrekking hebbende vraagstukken 
eene beslissing te nemen. Bovendien is er over vele punten, die bij eene alles omvattende 
regeling aan de orde zouden komen, thans in onze Kerken nog geer.e «communis 
opinio"; al thans niet in die mate, dat het raadzaam zijn zou, daarover nu reeds eene 
beslissing te willen uitlokken. 

En voorts, wa t eigenlijk op zichzelf reeds afdoende is, deputaten hadden zich te 
houden aan het hun gegeven mandaat , waarbi j hun uitdrukkelijk was opgedragen, 
wijzigingen te ontwerpen, niet voor eene revisie der geheele Kerkenordening, maa r slechts 
voor eene revisie van die artikelen, waartegen als bezwaar was in te brengen, dat zij 
niet meer pasten op het kerkelijk leven van den tegenwoordigeu tijd. 

2°. Daar toe hebben zij zich zooveel mogelijk aangesloten aan hetgeen historisch gegeven 
was en aan hetgeen in het kerkelijk leven zelf reeds sedert lang vrij algemeen was 
aangenomen. En daarom hebben zij laten rusten, wat in onze Kerken nog zeer uit-
eenloopend beoordeeld wordt, en wat dus thans niet zou kunnen beslist worden zonder 
verdeeldheid in de hand te werken, en alzoo de goede orde eerder te verstoren dan 
te bevorderen. 

3°. Hunne voorstellen hebben dus bepaaldelijk ten doel: 
a. uit de oude Kerkenordening, gelijk die met eenige kleine wijzigingen in 1892 bij de 

vereeniging der Gereformeerde Kerken behouden is, weg te laten, of daaraan toe te 
voegen, of daarin te wijzigen, al wa t feitelijk reeds sedert lang algemeen vervallen of 
bijgevoegd of gewijzigd is; 

BIJLAGE XL. 
(Art . 6 7 ) 

Rapport van de deputaten der Generale Synode 
van 1902 tot revisie van eenige artikelen 
der Kerkenorde. 
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b. bepalingen, die blijkens de ervaring ge iu r ig misverstaan worden, door redactie-ver-
andering te verduidelijken; 

c. zoo min mogelijk generale bepalingen te m a k e a ; zoodat deze alleenlijk inhouden, wat 
tot handhaving van orde en recht volstrekt noodig heeft algemeen geregeld te worden, 
terwijl de regeling van al het andere aan de vrijheid der Kerken en aan het leven 
zelf blijft overgelaten; 

d. bij voorgestelde wijzigingen zich in stijl en woordenkeus zooveel mogelijk aan te sluiten 
aan de oude kerkelijke taa l ; en eindelijk 

e. ter voorkoming van verwarring bij de aanhaling van artikelen, hun aanta l en cijfers 
te behouden, 

Met inachtneming van deze opmerkingen meenden zij het volgende Concept aan de 
Kerken te moeten aanbieden; daarbij de bede voegende, dat de Heilige Geest de 
Kerken èn vóór èn op de Synode te Utrecht bij de behandeling dezer zaak moge leiden. 

N. B. Hier volgde de Kerkenordening, gelijk die achter de Acta is afgedrukt, behoudens 
de wijzigingen ter Synode aangebracht en in artikel 72 der Ac ta vermeld. 

Steenwijk, 15 December 1904. J. HANIA, Rapporteur. 

BIJLAGE XLa. Praeadvies in zake D van het agendum. 
(Art. 67.) 

Onder letter D is in de eerste plaats aan de orde: rapport van de deputaten der Generale 
Synode van 1902 tot revisie van eenige artikelen der Kerkenorde. 

Deze deputaten hadden in opdracht, om de Generale Synode van Utrecht te dienen van 
advies in zake de wijziging van artikelen der Kerkenordening, waartegen als bezwaar was 
in te brengen, dat zij niet meer in overeenstemming waren met de kerkelijke prakti jk, en 
niet meer pasten op het kerkelijk leven van den tegenwoordigen tijd. Het komt uwen com-
missie voor, dat de hiervoor benoemde deputa ten; Prof. Dr. II. BAVINCK, Prof. Dr. F. L. 
RUTGERS en Dr. J. HANIA, zich zoo veel mogelijk gehouden hebben aan het hun gegeven 
mandaat . 

Hunne voorstellen toch hebben bepaaldelijk ten doel: 
a. uit do oude Kerkenordening, gelijk die met eenige kleine wijzigingen in 1892 bij de 

vereeniging der Gereformeerde Kerken behouden is, weg te laten of daaraan toe te 
voegen of daarin te wijzigen, al wat feitelijk reeds sedert lang algemeen vervallen of 
bijgevoegd of gewijzigd is ; 

b. bepalingen, die blijkens de ervaring gedurig misverstaan worden, door redactie-verande-
ring te verduidelijken; 

C. zoo min mogelijk generale bepalingen te maken, zoodat, deze alleen inhouden, wat tot 
handhaving van orde en recht volstrekt noodig heeft, algemeen geregeld te worden, 
terwijl de regeling van al het andere aan de vrijheid der Kerken en aan het leven 
zelf blijft o-vergelaten; 

d. bij voorgestelde wijzigingen zich in stijl en woordenkeus zooveel mogelijk aan te sluiten 
aan de oude kerkelijke taa l ; 

e. ter voorkoming van verwarring bij de aanhaling van artikelen, hun aantal en cijfers 
te behouden. 

Uwe commissie, acht het dan ook zeer wenschelijk, dat de Generale Synode zich allereerst 
uitspreke over de vraag, of de revisie van eenige artikelen der Kerkenorde overeenkomstig 
deze lijnen behoort te geschieden. 

RENKEMA, Rapporteur, 
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BIJLAGE XLI. Rapport van de deputaten voor de correspon-
(Art. 75.) dentie met de Hooge Overheid. 

De deputaten van de Gereformeerde Kerken voor de correspondentie met de Hooge Overheid 
hebben de eer u, volgens hunne instructie, een generaal rapport van hunne werkzaamheden 
te doen toekomen. 

Het sluit zich aan bij dat, op bladzijde 149 tot 151 van de Acta der Generale Synode van 
Arnhem 1902 afgedrukt . 

In hunne samenstelling kwam geene verandering. Jhr. Mr. A. F. DE SAVORNIN LOHMAN 
was voorzitter; Prof. M. NOORDTZIJ, secretaris. 

Ook nu ondervonden zij bij hunne correspondentie van de zijde der Regeering de meest 
gewenschte tegemoetkoming. 

I. Voorts zij het hun vergund het volgende te memoreeren aangaande den staat der 
Kerken: 
a. wat de institueering van Kerken betreft . Het getal der tot openbaring gekomen 

Kerken is sinds de Generale Synode van 1902 toegenomen met twaalf, namelijk 
onder No. 837 op de lijst de Gereformeerde Kerk te Rekken (gemeente Eibergen); 

» » 838 » » )) » » » » Achluni' 
» y> 839 D » » » » » » Westkapelle (Walcheren); 

)) 840 » » » » )) » » IJmuiden; 
» » 841 » » » » » » » Boek (bij Terneuzen); 
)) » 843 » » » 1) » » » Heidenschap; 
» )) 845 » » » * » » » Melissant; 
» » 846 » » » » » » » St. Paneraa; 
y> )) 847 » » » » » » » Pijnakker en Nootdorp; 
» » 848 >ï » » » » » Ouderkerk (a/d IJsel); 
y )> 8 5 0 » » )) » » » » Nieuweroord (bij Hoogeveen); 
» )) 8 5 1 )) » » » » » » Maasdijk (gem. Naaldwijk). 

Eéns zooveel Kerken dus als in de vorige periode. 
h. ineengesmolten zijn sinds het midden van 1902 slechts drie Kerken; en wèl, naar de 

nieuwe n u m m e r s op de lijst, 
onder No 842 die te Dordrecht; 

» » 844 » » 's Gravenhage; en 
» » 849 » J> Kollum. 

Die oogst is derhalve opmerkelijk schraal. Maar hiertegenover staat, Gode zij dank, dat 
c. opgeheven zijn geene Kerken. 

Alleen hebben wij nog aan te st ippen: 
d. dat is gewijzigd onder No. 231 de naam van de Kerk te ' Aalden in die van 

Zweelo. 
Thans is samengevat de s taat der Kerken a ldus : 
bij de 700 Kerken in 1892 zijn sinds gekomen 72 Kerken ; terwij l er, afgezien van de 
gevallen van samensmelting, 14 Kerken, om verschillende redenen, ophielden te bestaan. 
Het getal der plaatsen, waar meer dan ééne kerkformatie bestaat, is geslonken van 
113 in 1892 tot 36 ; namelijk 3, Haarlem, Leiden en Middelburg met iedei drie for-
maties, en 33 met ieder twee. 
Het getal der Kerken, dat in 1892 was 700, in 1896 en 1899 bedroeg 684, in 
1902 was gedaald tot 681, is thans C89, die met name op de lijst bij de Hooge 
Regeering voorkomen. 

II. Ten opzichte van andere werkzaamheden hebben uwe deputaten u mede te deelen, 
a. dat zij, overeenkomstig artikel 38 B der Acta van de Generale Synode van Groningen, 

telkens op den verjaardag van Hare Majesteit de Koningin de zegenbede der 
Kerken Haar hebben overgebracht ; en 

b. dat zij, op verzoek van de Classe Tholen, om vrijdom van port te mogen genieten 
»in zake s tukken en brieven van kerkelijken aard", werkzaam zijn geweest, 
daartoe evenals andere kerkgenootschappen te mogen geraken, maa r dat desaan-
gaande nog geene beslissing is verkregen. 
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III. Ten slotte hebben zij de eer, uwe vergadering te verzoeken in het algemeen hare 
goedkeuring te hechten aan dit rapport. 

Hun mandaa t hiermede neerleggende, bidden zij God, dat hij uwen zoo beteekenenden 
arbeid om Christus' wil, tot verheerlijking van zijnen Naam en tot welzijn der Kerken rijkelijk 
zegene. 

M. NOORDTZIJ, Secretaris. 
21 A u g u s t u s 1905. 

BIJLAGE XLIL Rapport van de deputaten voor de correspon-
(Art. 76.) dentie met buitenlandsche Kerken. 

De deputaten voor de correspondentie m e t de buitenlandsche Kerken hebben de eer, bij dezen 
der Synode van Utrecht mededeeling te doen, van 't geen door hen sinds de jongste Gene-
rale Synode verricht is. 

"Werd volgens Art. 80 van de Synode van Arnhem hun opgedragen »den meest bekwamen 
weg te zoeken, waarin steun aan de zwakke Kerk van Breslau kon worden verleend", zij 
hebben zich weldra per missive tot al de Gereformeerde Kerken gericht met vriendelijk ver-
zoek om hulp. Tal van Kerken en ook enkele particulieren hebben eene bijdrage gezonden. 
Met de nagekomen giften kon aan Pastor RÖTIIER te Breslau overgemaakt worden een bedrag 
van f 1269.91. Ook werd ui t Leeuwarden hem nog gezonden de som" van f 40. en ui t 
de Lemmer f 25. De hartelijke dank van de Kerk van Breslau is door »de Bazuin" en 
»de H e r a u t " aan de Kerken overgebracht. 

Ook werd aan de deputaten opgedragen, »te informeeren naar den toestand der verstrooide 
Gereformeerden te Tres-Arroyos en naar gelang der omstandigheden te handelen." Op een 
schrijven hunnerzijds kwam weldra een ar.twoord in van LORENZO VISBEEK, die meldde, dat 
zij nu bijna 14 jaar zonder herder en leeraar geweest waren ; dat echter eiken Rustdag eene 
predikatie in hun kringetje gelezen werd en de kinderen zooveel mogelijk werden onderwezen 
in de leer der W a a r h e i d ; dat er tot aller blijdschap gansch ongedacht een leeraar in hun 
midden was gekomen, onderwezen in de school van Spurgeon, een waardig Christen, die twee-
maal des Zondags predikt, Zondagschool houdt, overdag school houdt en des Donderdags-
avonds in eene bijbeloefening voorgaat. Sinds komen er meerderen, die n immer het Woord 
Gods hoorden prediken. Gaarne zouden zij een kerkje bouwen, maa r de middelen daartoe 
ontbreken. 

De deputaten besloten, met het oog op Art. 80 van de Acta der Synode van Middelburg, mede-
deeling van dit schrijven te doen aan de beide Kerkengroepen in Amerika, met welke onze 
Kerken in correspondentie zijn, en tot deze de vraag te richten, of zij bereid zijn de broederen 
in Argentinië hare hulp te verleenen en alzoo de veronderstelling harer afgevaardigden op 
onze Synode van Middelburg te bevestigen, hierbij aanstippend, dat Nederland de laatste 
jaren zich zoo groote offers heeft moeten opleggen voor Afrika en onze Kerken nu pas weer 
steun hadden te verleenen aan een hulpbehoevende Kerk in Silezië. Aan de broeders te 
Tres-Arroyos werd hiervan kennis gegeven met verzoek om ons te melden, wat de Kerken 
van Amerika wenschten te doen, opdat onzerzijds mededeeling zou kunnen worden gedaan op 
de e. k. Synode en daar worden beslist, of ook de hulp onzer Kerken zal worden ingeroepen. 

Uit Tres-Arroyos kwam het bericht in, dat er uit Amer ika reeds eenige steun werd ver-
leend, terwijl uit de toegezonden Acta van de Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk aan 
de deputaten tot hunne blijdschap bleek, dat deze zich het lot der stamgenooten aldaar alsook, te 
Buenos-Ayres ernstig wenscht aan te t rekken, zoodat ev een predikant voor ongeveer een 
jaar derwaarts zal worden gezonden, die daar zal arbeiden onder directie van den Board der 
Inwendige Zending. Hem zal worden opgedragen, om'de bestaande gemeenten of stations onder 
de geloofs- en stamgenooten in Zuid-Amerika te verzoeken, zich aan de Christelijke Gerefor-
meerde Kerk zich aan te sluiten; en om, indien dit verzoek door twee of meer gemeenten wordt 
ingewilligd, die tot eene afzonderlijke classe te organiseeren. Het komt den deputaten voor, dat 
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langs dezen weg de zaak onzer stamgenooten in Zuid-Amerika in een goed spoor wordt geleid. 
Van de Reformed Church hebben uwe deputaten te dezer zake niets vernomen. 
Nadere kennismaking werd, volgens opdracht der laatste Synode, door de deputaten gezocht 

met den Reformirten Bund in Duitschland. Aan den moderator des Reformirten Bundes fïïr 
Deutschland Dr. BRANDES, Hofprediker te Bückeburg, werd geschreven en vriendeiijk verzocht 
om de statuten alsmede om een verslag van de pas gehouden vergadering te Emden. Doch 
te vergeefs. 

Met beter gevolg wendden deputaten zich later tot Pastor CALAMINUS te Elberfeld, die 
eenige stukken ter kennismaking zond. Hij zelf schreef daarbi j , wat t rouwens blijkt uit de 
bijgevoegde missiven, dat de Reformirte Bund geene georganiseerde kerkelijke gemeenschap 
vormt, maar slechts eene vrije vereeniging is, wier leden zijn en blijven van de meest ver-
schillende Landskerken in Duitschland. Deze vereeniging wil de Gereformeerde belijdenis 
»handhaven". De enkele Kerken, die er toe behooren, blijven in hare zelfde verhouding als 
vroeger onveranderd tegenover de Landskerk. Zij bieden echter elkander steun, wanneer haar 
Belijdenis of haar finantiëele positie in gevaar komt, of ook als er nieuwe gemeenten gevormd 
worden. De Bund heeft een diaconessenhuis te Detmold, een hospitium voor studenten te 
Hal le en een seminarie Ivoor a. s. predikanten te Elberfeld gesticht. Daarop hebben uwe 
deputaten zich gericht tot Dr . JAEGER in Emden met de vraag, of van de zijde der Gerefor-
meerde Kerken in Oost-Friesland en Bentheim ook iets gedaan werd, om in nadere relatie 
te komen met den Reformirten Bund, zijne vergaderingen bij te wonen en, zoo mogelijk, invloed 
ten goede er op te oefenen. Ilet antwoord luidde in hoofdzaak, dat door den Bund het 
Gereformeerde bewustzijn wel wat verlevendigd was door de vergaderingen die hij houdt, en 
de boeken die hij verspreidt ; dat de Bund echter niets doet om de gemeenten te reformeeren, 
alles latende bij het oude, zoodat er van eene reformatie der Kerken geene sprake kan zijn. 
De Classe der Gereformeerde Kerken in Oost-Friesland, Bentheim zendt er geene afgevaar-
digden heen m a a r laat ieder vrij. 

Uwe deputaten zijn van oordeel, dat er van correspondentie in den eigenlijken zin geene sprake 
kan zijn, aangezien er van eene kerkelijke actie in den str ikten zin van het woord geen spoor 
te vinden is, m a a r dat het toch als verschijnsel genoegzaam waarde heeft, om er deaandacht 
op gevestigd te blijven houden. 

Aan de Presbyterian Church of America is door de deputaten gevraagd, om hare belijdenis-
schrif ten en de Acta hare r laatste Synode; doch noch het een noch het ander is ingezonden. 

Aan uwe deputaten k w a m het gewenscht voor, dat in buitenlandsche bladen, vooral in 
The Quarterly Register, he t orgaan van de Alliance of Reformed Churches holding the 
presbyterian system, geschreven werd over onze Gereformeerde Kerken en haren arbeid in 
het vaderland en daarbui ten. 

We l worden na iedere Synode de Acta gezonden; m a a r wat vrucht werpt dit a f ? Goed 
geschreven artikelen in de Engelsche taal kunnen tot meerdere bekendheid leiden. Een 
broeder werd door hen uitgenoodigd, dit op zich te nemer.; doch deze kon het m e t aanvaarden. 

Is de Synode dezelfde meening toegedaan, dan ware het gewenscht aan de deputaten eene 
opdracht te verleenen. 

Naar Kerken, die om afvaardiging onzer Kerken naar hare Synodale vergaderingen ver-
zochten. zooals die der Seceeders; die der Christelijke Gereformeerde Kerk in Amerika; de 
Société Evangél ique e. a. werd een broederlijk schrijven namens de Kerken gezonden. 

Ook kwam een vriendelijk schrijven in van de Synode der Gereformeerde Kerk van Zuid-
Afr ika , zitting houdende te Middelburg, Kaapkolonie op 11 April 1901, met de dringende 
uitnoodiging, dat onze Kerken eenen afgevaardigde zenden mogen naar de Synode, die in 1907 
zal gehouden worden; waarbij de wenschelijkheid wordt uitgesproken, »dat zulk een afgevaar-
digde tijdig genoeg uit Nederland mocht vertrekken, om ook de drie algemeene vergaderingen, 
n. 1. van Kaapkolonie, van Orania en Transvaal te kunnen bijwonen"; wat zeer bevorderlijk 
geacht wordt voor eene deugdelijke kennisneming van de kerkelijke toestanden in Zuid-Afrika. 
Hij zou tegen Nieuwjaar van 1907 in Kaapstad dienen te arriveeren. Eenzelfde verzoek werd 
ger icht tot de Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Noord-Amerika. 

De deputaten adviseeren der Synode, om aan dit verzoek, indien mogelijk, te voldoen, ofschoon 
zij zich niet ontveinzen, dat de kosten voor zulk eene afvaardiging zeer hoog zullen zijn, naa r 
hunne berekening ongeveer £ 200 of f 2400. 
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Uitnoodigingen, om de Synode te Ut rech t bij te wonen, zijn door de deputaten verzonden aan 
1°. de Presbyterian Church of Eng land ; 
2°. de Welsh Calvinistic Methodist Church of Wales ; 
3°. de Free Church of Scotland; 
4°. de Original Secession Church of Scotland; 
5" de Reformed Church of America ; 
6°. de Christelijke Gereformeerde Kerk in Amerika; 
7°. de Société Evangelique in België; 
8°. de Evangelische Reformirte Freikirche, te Breslau en te Görlitz; 
9°. de Oud-Gereformeerde Kerken van Oost-Friesland, Westfalen en Bentheim; 

10°. de Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika; adres: Ds. POSTMA te Middelburg; en 
11°. de Nederlandsche Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika; adres: Ds. HOFMEIER te 

Somerset-Oost. 
1°. Van de Presbyterian Church of England is bericht ontvangen, dat twee afgevaardigden 

de Synode te Utrecht zullen bezoeken, Dr. DE VLIEGER, van Choilton, cum. Hardy 
M a n c h e s t e r , en Rev . JOHN REID, v a n B i r m i n g h a m . 

2°. De Welsh Calvinistie Methodist Church of Wales zendt éénen afgevaardigde, Rev. GLYN 
DA VIES of Newport, wiens lastbrief hierbij gevoegd is. 

3°. De Free Church of Scotland zond bericht, dat één afgevaardigde ter Synode aanwezig 
zou zijn; maar enkele weken daarna is bericht ingekomen bij uwe deputaten, dat ter 
behartiging van de belangen der Kerk bij het Parlement deze tot zijn groot leedwezen 
verhinderd is te komen, terwijl de hartelijke broedergroeten der Synode worden toegezonden, 
met de baste wenschen voor den welstand der Kerk en het verzoek tot de Synode wordt 
gericht, een volgend jaa r afgevaardigden van de Gereformeerde Kerken te ontvangen 
op de algemeene vergadering der Free Church in de maand Mei. 

4°. De Original Secession Church heeft bericht, dat als afgevaardigde de Synode te Utrecht 
zal bezoeken Rev. JOHN STURROCK van Edinburgh. Zijn aanbevelingsbrief is hierbij 
gevoegd. 

5°. De Reformed Church of America zond bericht door den Stated Clerk, dat ter harer 
Synode zeer waarschijnlijk een afgevaardigde zou benoemd worden. Nader is hier-
omtrent bij de deputaten geen schrijven ingekomen-

0°. De Société Evangelique in Relgië vaardigde af ter Synode Ds. LAATSMAN van Gent, 
7". De Evangelische Reformirte Freikirche in Sileziën, te Breslau en te Görlitz zond bericht, 

dat tot haar leedwezen om den verren afstand en daarui t voortvloeiende groote onkosten 
geen afgevaardigde kon worden gezonden. 

8°. De Oud-Gereformeerde Kerken van Oost-Friesland, Bentheim en Westfalen hebben 
benoemd tot afgevaardigden: Docent J. JAEGER van Emden en Ds. P. D. DE GROOT van 
Emlichheim als p r imi ; en tot hunne secundi: Ds. H. BRONGER van Bentheim en Ds . 
HKESMANN van Ihrhove. Deze Kerken richten aan de Gereformeerd eSynode het verzoek 
om zending van een tweetal deputaten bij het peremptoir examen van candidaten, die, 
uit Kampen of Amsterdam komende, de Kerken aldaar wenschen te dienen, opdat zij 
niet bij eenen eventuëelen terugkeer naar Nederland, krachtens ar t . 166 der Acta van 
de Synode te Dordrecht in 1893 gehouden, zich hebben te onderwerpen aan een collo-
quium aangaande leer en wetenschap, dat eenzelfden graad eischt als het praeparatoir 
en het peremptoir examen der door de Gereformeerde Kerken in Nederland toegelatenen. 
Tevens noodigen de Kerken van Oost-Friesland, Bentheim en Westfalen de Gereformeerde 
Kerken u i t , éénen of meer afgevaardigden op hare Algemeene Classe-vergadering te 
zenden, welke 11 Oct. a. s. te Bentheim zal gehouden worden. 

Van de overige Kerken is tot lieden geen bericht ingekomen. 
Uit den kring onzer Gereformeerde Kerken kwam sinds de vorige Synode van twee zijden 

een schrijven in bij uwe deputaten-. 
1°. eene missive van de Classe Rotterdam, inhoudende het verzoek, om met de Ger 

meerde Kerken van Zuid-Afrika te correspondeeren over de vraag, of bij de groote schaarsch-
te van predikanten in haar midden het niet wenschelijk geacht mag worden, dat door hare 
Kerken predikanten beroepen worden van hier. De deputaten oordee lden aan de Classe te 
moeten berichten, dat zij aan dit verzoek niet konden voldoen, eerstens reeds uit over-

10 
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weging, da t dit niet op den weg der deputaten l a g ; maar tevens, omdat de Kerken 
in Zuid-Afrika genoegzaam bekend zijn met de toestanden hier te l ande ; 

2°. Een lid van de Gereformeerde Kerk van Enschedé richtte tot de deputaten een verzoek, 
om een kerkelijk adr es uit Manchester. Di t kon hem worden gegeven. La te r bleek ons, 
en 't kan zijn nu t hebben dit hier te vermelden, dat Rev. DR. A. DE VLIEGER 
Choilton-cum Hardy, Manchester, lid in vroeger jaren van eene der Gerefor-
meerde Kerken in Nederland, maar sinds enkele jaren dienaar des Woords in de 
Presbyteriaansche Kerk in Engeland, alleszins bereid is en meer dan eenig ander 
bevoegd, om de noodige inlichtingen te geven aan hen, die voor eenigen tijd in 
Engeland zich vestigen. 

Terwijl de deputaten dit verslag eindigen, wenschen zij nog der Synode in overweging te 
geven, om het getal deputaten voor de correspondentie met buitenlandsche Kerken vast 
te stellen op vijf. 

Moge de Synode, onder de kennelijke leiding des Heiligen Geestes en met de wijsheid, die 
van Boven is, al hare beraadslagingen houden, opdat de uitkomst zij tot heil der Kerken, 
zoowel in ons vaderland als daar buiten, en tot eer van haren Koning en Heer, 

Uwe commissie, aan wie om praeadvies is toevertrouwd hetgeen voorkomt onder letter N, 
heeft de eer het volgende te rapporteeren over punt 1 onder die letter, handelende over het 
rapport van de deputaten voor de correspondentie met buitenlandsche Kerken. 

Blijkens dit rapport hebben de deputaten voor de correspondentie me t de buitenlandsche 
Kerken door de vorige Synode benoemd, in deze drie jaren herhaaldelijk met buitenlandsche 
Kerken correspondentie gehad. 

Kor t geresumeerd was zij deze: 
• a. dat deputaten, volgens opdracht van de Synode van Arnhem, gezorgd hebben voor 

steun van wege de Kerken in Nederland aan de zwakke Kerk van Breslau, die daarvoor 
harteli jk dank heeft betuigd. 

b. dat deputaten de belangen hebben behartigd van de verstrooide Gereformeerden in Ar-
gentinië, o. a. met dit kostelijke resultaat dat de Synode van de Christelijke Gerefor-
meerde Kerk in- Amerika zich het lot van de stam- en geloofsgenooten in Argentinië 
heeft willen aantrekken. 

c. dat de deputaten, volgens opdracht der Arnhemsche Synode, ge t racht hebben »nader 
kennis te maken" met de »Reformirter Bund" in Duitschland en zich omtrent dien bond 
ook gewend hebben om inlichtingen tot Prof. JAEGER. 

Het resultaat van die bemoeienissen is geweest, dat er van correspondentie in den 
eigenlijken zin geene sprake kan zijn met dezen »Bund", aangezien er van eene kerkelijke 
actie in den strikten zin van het woord bij dien »Bund" geen spoor te vinden is, maar 
dat die »Bund" toch als verschijnsel genoegzame waarde heeft om er de aandacht op 
gevestigd te houden. 

d. dat de deputaten aan de Presbyterian Church of America om hare belijdenisschriften 
en de Acta harer laatste Synode hebben gevraagd, doch niets hebben ontvangen. 

e. dat de deputaten wel wenschelijk hebben geacht, dat in enkele groote buitenlandsche bladen 
stukken werden geplaatst over onze Gereformeerde Kerken en haren arbeid in het 
vaderland en daarbui ten ; dat een broeder door hen uitgenoodigd is, om het schrijven van 

B. VAN SCHELVEN, Voorzitter en Rapporteur ter Synode. 
Js. VAN DER LINDEN, Secretaris. 

BIJLAGE XLIIa. 
(Art. 76.) 

Rapport over N 1, correspondentie met buiten-
landsche Kerken. 
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die stukken op zich te n e m e n ; doch genoemde broeder heeft daaraan niet kunnen 
voldoen. 

De deputaten vragen nu om «opdracht" in deze zaak te verleenen, indien de Synode 
gewenscht acht ze tot uitvoering te brengen. 

f. dat de deputaten bij herhaling uitgenoodigd zijn tot het bijwonen van synodale vergaderingen 
en daaraan niet hebben voldaan door persoonlijke afvaardiging doch steeds een broederlijk 
schrijven hebben gezonden. 

g. dat de Synode der Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika op 11 April 1904 dringende 
uitnoodiging heeft gezonden om van wege de Kerken in Nederland afgevaardigden te 
zenden naar de Synode, die in 1907 zal worden gehouden; en die afgevaardigden zoo 
tijdig te zenden, dat zij ook de drie algemeene vergaderingen n. 1. van Kaapkolonie, van 
Orania en Transvaal kunnen bijwonen. Tegen nieuwjaar 1907 zouden de afgevaardigden 
in Kaapstad moeten zijn. 

De deputaten adviseeren aan de Synode om aan dit verzoek, zoo mogelijk, te 
voldoen ; doch de kosten zijn hoog; zij bedragen ƒ2400. 

h. dat deputaten een tiental uitnoodigingen hebben verzonden ter bijwoning van deze 
Synode. Op de meeste van die uitnoodigingen is wèl, op enkele nog geen antwoord 
ontvangen. 

i. dat de deputaten tweemaal een schrijven hebben ontvangen uit den kring der Kerken zelf: 
1°, om een adres in Engeland; waarop zij hebben geantwoord en waaraan zij in hun 

rapport toevoegen, dat Rev. Dr. A. DE VLIEGER te Choilton-cum Harly (Manchester) 
zeer bereid is om noodige inlichtingen te geven aan hen, die zich voor eenigen tijd 
in Engeland vestigen; en 

2°. dat zij eene vraag ontvingen van de Classe Rotterdam in zake het beroepen van predi-
kanten uit Nederland naar Zuid-Afrika. Op dat schrijven zijn de deputaten echter niet 
ingegaan. 

Uwe commissie heeft al den arbeid van deze deputaten alsmede hunne overwegingen 
nagegaan en is gekomen tot deze conclusie, dat zij aan de Synode voorstelt te besluiten 
volgen de conclusiën in het artikel der Acta). 

J. HANIA, Rapporteur. 

BIJLAGE XLIII. Toespraak van Dr. A. de Vlieger. 
(Art. 77.) 

Mijnheer de Voorzitter, eerwaarde vaders en broeders, 

Mijn vriend de heer J. M. FERGOSSON en ik zijn op de Synode der Presbyteriaansche Kerk 
van Engeland, onlangs te Londen gehouden, aangewezen als afgevaardigden naar uwe Synode; en 
wij achten het eene groote eer en een kostelijk voorrecht als zoodanig in uw midden te zijn. 
W i j danken u voor de zeer vriendelijke uitnoodiging, waaraan wij thans door onze tegen-
woordigheid voldoen, en wij hopen dat de banden van broederlijke liefde er nauwer mogen 
door worden toegehaald. He t is niet de eerste maal, dat wij tot u komen. Toen uwe Synode 
in 1893 te Dordrecht vergaderde — ik behoef niet verder in de geschiedenis onzer relatiën 
te rug te gaan — werden wij daar vertegenwoordigd door Dr. G. D. MATTHEWS (Acta van 1893, 
p. 64). Te Middelburg in 1896 waren in uw midden de heeren Ds. CAMPBELL, missionair 
predikant op Formosa, en JAN BARGER, ouderling te Manchester (Acta 1896 p. 23). De 
laatste, een kind van de Gereformeerde Kerken in Nederland, was in staat u in uwe eigen 
taal toe te spreken; en ik ben er trotsch op dat ik hem dat na kan doen. En waa r het 
zelden voorkomt, dat een onzer leeraren of ouderlingen die schoone maar moeielijke taal 
kent, en ik zelf de helft van mijn leven in het buitenland heb doorgebracht, verzoek ik u 
mij met uwe bekende beleefdheid te willen verontschuldigen, als ik soms moch t zondigen 
tegen de regelen uwer taal . L a a t mij hier nog aan toevoegen, dat de Heer BARGEK sinds 
naar het vaderland is teruggekeerd. 

In 1898 verscheen op onze Synode te Liverpool als afgevaardigde uwer Kerken onze 
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gemeenschappelijke vriend en bioeder, de heer F LION CACUEI, die in alle landen en talen 
thuis was, er met alleen van de inrichting der Europee«uhe en Amerikaansche en Zuid-
Afrikaansche kerken letterlijk alles wist, maai ook volledig op de hoogte was van de ver-
schillende Zendingsterreinen W a a r ik ook kwam, altijd vroeg men mij naai h e m , en de 
tijding van zijn plotseling sterven is met smart in alle werelddeelen vernomen. In 1899 te 
Groningen kwamen tot u de heeren B. BELL, predikant van Manchester, en E. ROXBURQH 
VAN OIDHAM (Acta 1899 p 142). De heet BELL sprak toen zijn innig leedwezen uit over 
de gespannen verhouding tusschen onze vrienden in Zuid Afrika en de Britsche Regeermg, 
en hoopte dat het tot eenen oorlog niet zou komen Die oorlog evenwel is gekomen, en zoo 
diep was onze smait , dat toen m 1902 uw Synode te Arnhem vergaderde, wij geene opgewekt-
heid hadden om met u te vergaderen (Acta 1902, p. 28) Maar wij hebben voor u gebeden. 
Fn nu wij andermaal eene uitnoodigmg van u ontvingen, staan wij in uw midden als broeders 
gelijk voorheen In Christus is noch Bri t noch Hollander , en boven de vlaggen onzer natiën 
wappert eene banier, de banier van he t Kruis, waaronder wij strijden en waaronder wij, op 
oogenblikken als deze, samen neerknielen en smeekingen doen met en voor elkander 

Wi j erkennen, dat wij veel aan u en aan uw voorbeeld te danken hebben Gij hebt het aan 
ons en aan de heele wereld getoond, hoe eene kerk m den Naam des Heeren vrij wordt en 
vrij blijft Uw Gereformeerde werken, te boek gesteld in het Latijn, zijn in onze bibliotheken. 
En omgekeerd leest gij, vertaald of in het oorspronkelijke, boeken op onzen bodem geschreven 
en gedrukt Uw land en ons land hebben tot toevluchtsoord gestrekt, m dagen van vei-
volging, aan wie om Christus' wil werden vervolgd Op de treffende gelijkenis tusschen uw 
scheiding en doleantie en onze disruptie en secessie in Schotland behoef ik nauwelijks te 
wijzen En de ineesten on/er leeraais en velen onzei gemeenteleden in Engeland zi]n kinderen 
der vrije Kei ken in Schotland Persoonlijk doe ik wat ik kan, om de beste gedachten uwer 
nieuwere Gereformeei de werken te piopageeren, en wat ik met u goed Gereformeerd noem, 
dat noemen mijne collega's en mijne gemeenteleden goed Schotsch. Te midden van de 
Episcopaalsche kerken, waar soms een voor het oog bekoorlijke vorm zonder degelijken mhoud 
de zielen hongerig laat, en van methodistische kei ken, waar men meer op de schapen ziet 
dan op de kudde, heeft onze Presbyteriaansche kerk van Engeland een moeilijk werk. De 
dogmatische studiën, m uw midden verschenen, worden door ons, gelijk in Amerika en in 
Zuid-Afnka, zeer hoog getaxeerd en zij bieden ons zeer reeele hulp. Het zou ons zeei veel 
helpen, als wij ook eens standaaidwerken van exegetischen aa id van u mochten ontvangen. 
De taal is geen bezwaar. 

Laat mij nog zeggen, dat onze Kerken de laatste jaren beduidend zijn vooi uitgegaan Wi j 
hebben thans 350 gemeenten met 85000 lidmaten, die m 't afgeloopen jaar drie millioen gulden 
bijeen brachten Onze Theologische School te Cambndge telt op 't oogenblik slechts dertien 
s tudenten, doch dit s taat m verband me t het feit dat vele gemeenten, waai he t Schotsche 
element m de meerderheid is, predikanten beroepen uit Schotland, soms ui t Ierland of Wales. 
Zelfs uit Holland /ouden predikanten, die de Engelsclie taal goed spreken, zeer zekerlijk 
welkom wezen. Wij waardeeren in het buitenland uw stoei Calvinisme, gelijk door u 
gewaardeeid vvoidt onze piactische wijze van optieden tegenover de wereld. Wi j kunnen 
veel van e ika i r leeien Ons I ngelsche volk zou mmder belang stellen dan gij doet in de 
fijne dogmatische quaestien die ik in deze vergadering hoor bespreken Voor het subtiele 
voelen wij minder dan gij doet Het praktikale neemt ons bijna geheel m beslag Laat mij 
m het vooibijgaan zeggen, da t wij in betrekking tot ons Kerkblad dezelfde moeielijkheden 
hebben als gij met het uwe, en dat ons kerkelijk Handboek waarvan ik thans een exemplaar 
op uwe tafel nederleg, dooi alle vrije kerken in Engeland als het beste dat bestaat wordt 
gepiezen. Onze kerken hebben 372 zondagsscholen met 6000 ondei wijzers en 60000 leerlingen. 
In lndie, Chma en Formosa hebben wij 125 georganiseerde gemeenten en 160 stations me t 
450 mlandsche predikanten en evangelisten, die arbeiden onder toezicht van 26 I ngelsche 
missionaire predikanten. 

Ik eindig met u de groeten en heilwenschen van onze Kerken over te brengen en u te 
viagen uwe afgevaardigden te zenden naar onze Synode, die ' t volgend jaa r teLiverpoolen ' t 
daaropvolgend jaar in London zal vergaderen 

Ik heb gezegd. 
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BIJLAGE XLIIIa. Toespraak van Rev. Rees, M. A. 
(Art. 77.) 

Mr. President, Fathers and Brothers. 

I count i t no s l i gh t honour b u t indeed one of the grea tes t privileges of my life, t h a t as 
one of t h e younger minis ters of the church , to wh ich I belong, I come to your General Synod as its 
accredi ted representat ive . I beg humbly and cordially to present to 3'our honorable assembly 
the greet ings in Christ of a sister Calvinistic and Presby te r ian Church , t h a t of Wales . 
W i t h o u t t ak ing your t ime in recounting the origin and history of the Church let me say I 
have the honour of conveying to you the gree t ings of a chu rch number ing according to our 
latest official r e t u r n s 1599 Churches and preaching stations, 883 ordained ministers, 379 preachers, 
5865 elders, 165218 members . The Church is not confined to Wales bu t i ts operations extend 
to the Welsh speaking communi t ies resident in the large cities of England and is actively 
engaged in extending mission work among the natives of Khassia, Janit ia, and Lasha Hills 
and the plains of Svlhet in Assam India. This miss'on is recognised as one of the most 
nourishing of mission fields. In addit ion work is carr ied on in Br i t tany France , where an 
arduous work has been carried on by a fa i thful bond for jTears in spreading the unadul-
terated word of T r u t h among our Roman Catholic k insmen. In the United States of Amer i ca 
and the Colonies t h e Church carr ies on its work among our people, who have left t he home 
land. I understand t h a t in the course of t h e business of the Synod a proposal to send a 
deputat ion to visit your own kinsmen in South-Afr ica has been discussed and I am recalled 
by the discussion, which has taken place to t h e fact , t h a t my own mothe rchurch did send 
out a s imi lar deputa t ion some years back to enqui re concerning the religious facilities 
afforded to our fellow coun t rymen there . I t is the greet ings, t he love, the salutat ion of the 
Church, which has spread its b ranches far and wide, tha t I present to th is Synod. M a n y 
happy memories remain in our midst of the visit of your deputies to us in days now past and 
we hope, t h a t you will continue to seal our f ra te rne l intercourse by continuing to send men 
like Dr . KUYPER and the l a t e LION CACHET to visit is. My only regret at this t ime is t h a t 
in my person the r a t e of exchange is somewhat depreciated. Nevertheless th rough me receive 
the greet ings of your b re the rn in Wales . 

I feel myself a m o n g a people of like origin as a c h u r c h to ours in Wales . Over a 
cen tu ry and a half ago our fa thers and leaders, ROWLAND of Llangeitho, HARRIS of Ivevieen 
and others came out of an unspiri tual and unsympathe t ic State Church to preach the f ree 
gospel of the g race of God to our countrymen, sunk in apa thy and neglect of all spiri tual 
th ings . The societies then formed have been mult ipl ied and increased, till t he Church I 
represent, t he one active c h u r c h of the Principali ty, has risen to its present condition of 
s t reng th of n u m b e r s and influence. 

I come f rom Wales at a t ime when our people are engaged in two grea t ach ievements ; and 
it is of these I will speak a few moment s longer to this honourable assembly. The one is 
t h a t of Revolt aga ins t Educat ion A c t s recently passed (1902), whereby the school of the people, 
though supported and upheld by the g ran t s of the S ta te and the ra tes of t h e people are in 
m a n y ' cases in the hands of a sectar ian ma jo r i ty nomina ted by the vicar of the parish. The 
work begun by our fa thers , when they quitted t h e Sta te C h u r c h and b e c a m e free of its 
t r ammels as a religious society, has now to be safeguarded in the schools, sectar ian schools 
supported al together by public monies and ac tmaneged by t h e unrestr icted voice of the people. 
T h e headship of these schools, amount ing to some thousands, is closed to all bu t member s of 
the Established Church , whilst in m a n y cases the schools have become nurseries for the teaching 
of religious doctrines and practices, which go dead against Protestant ism and Evangelical 
Christ iani ty. W l j e n it is remembered , t h a t i t is only schools like those, which are available 
in thousands of parishes and t h a t in these Nonconformity finds itself fet tered by a system 
opposed to its convictions of citizenship and religion, it remains no longer a ma t t e r of wonder, 
t h a t t roughout the length and breadth of our land the Free Evangelical churches a re in a r m s 
aga ins t this Ac t , which in a new and a deadlier fo rm establishes pr iestcraf t in our mids t . In 
E n g l a n d the work of opposing the Act is left to individuals; bu t in Wales , where we have 
councils manned by a major i ty of Free Churches, t he ba t t le is being prosecuted by the public 
authori t ies It is still in p rocess ; bu t w h e t h e r the end be speedy or deferred, a 
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spirit of resolution excites us in Wales, to make one issue alone possible, whatever may 
be the cost; and tha t issue is the freeing of the public education of our country in all its 
stages from all sectarian bias, all denominational bigotry, all religious testy, all forms of 
priestcraft . I proceed from this phase of our national and religious life at the present to the 
other one, tha t still has at tracted the notice of all countries the blessed Revival of religion 
in our country during the last few months. This is the Lords doing and it is marvellous in 
our s ight ! He ha th turned our weeping into joy! We have taken our harps down from off the 
willows and though pilgrims in a strange land, we no longer weep by the rivers of Babylon but 
rej'oice; for the Lord ha th poured down afresh upon us as a people His greatest gift — 
the Spirit of Christ with power f rom 011 high. Though the Revival is associated with 
one name and one person preeminently, yet apart from him and in districts, where he has 
not been seen, the sair.e outpouring has been granted us, to show us tha t , while God works 
through elect instruments He is yet free of them, if He so chooses. Af te r years of material 
self-aggrandizement, of apathy and negligence spiritually on the par t of money, of an intellec-
tualism which deadened the vigour and zeal of others, of a seemingly ineffectual campaign 
against grea t moral and spiritual evils in a night we were t ransported into a sphere of 
religious awakening, of spiri tual quickening, of soulconseciution for t ime and for ever to the 
King, whose beauty now first dawned with an irresistible power upon our people. A young 
probationer of the very Church which I represent, by name EVAN ROBERTS, became the apostle 
of the movement and soon t rough all Wales, in town and country, in the coal"fields and state 
quarries, in the sparsely populated hills and dales, by the seaboard and in great centres the 
young of both sexes saw visions, received the Spirit and prophesied, whilst the prodigal 
returned in repentance by the thousands to their Father and ours. The Revival has brought 
the present generation of our young under the power of the Cross. Greater and better 
advantages than their own fathers many of us possessed, but religion was becoming formal, 
conventional to the major i ty of them but now they see, they have heard, and they testify 
of the Word of life from themselves, This they have done with an enthousiasm, a rapture , 
a surrender, which we can only ascribe tot Gods Spirit. And the section manifest ly moved was 
the backsliders and reprobates. H e n sunk in drunkenness, and grossness negligent of all 
and every means of grace, without God and without hope in the world were arrested by the 
Spirit and surrendered to the summons. Hulks sunk 011 the bach, set in the sands, wrecked 
beyond all hope of restoration, as men thought , have in a night been raised and 
refitted and were by us ourselves seen on the morn of the Revival coming in a goodly and 
gracious flotilla to make the desired haven of the soul. We believe tha t greater , bet ter days 
are to come the next winter, days of consolidation, days of growth, days of service; bu t whatever 
then will be, we will never forget the moments we heard the sons of God shout for joy and 
filling our land with the songs, the prayers, the praises of Gods n e w creation. Tha t this 
work may last, may spread, till it in its power and grace fill every land, yours of the 
Netherlands and all others, is our prayer . Once again I present you wi th the greetings 
of the brethren and fathers of the Calvinistic Chuich of Wales and pray tha t you and we 
may continue to increase with the increase of God. 

BIJLAGE XLIIIb. Toespraak van Rev. I. Sturrock. 
(Art. 77.) 

It is with very great pleasure and with a lively sense of the honour done to me, t ha t I now 
appear before you and I beg to thank you most cordially for your kind reception. That I 
should find myself in Holland, a land I have long desired to visit, and t h a t I should have the 
privilege of addressing the Synod of the Reformed Churches of the Netherlands in this 
famous historic city of Utrecht , is an experience such as I have scarcely ever ventured to 
dream of enjoying. And the only thing tha t mar s my enjoyment of the novel and delightful 
situation is my inability either to speak to you in your mothertongue or to understand 
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what is spoken in my heat ing in that tongue. I am now too old to learn your language. 
So you must kindly hear with me and rely upon the good brother who is to interpret, 
what I may say, to those of you who may be in a position similar to my own. 

As you all know, I come as a deputy from the Svnod of the United Original Secession 
Church of Scotland, which held its annual meeting in May last in the city of Edinburgh. 
The place of meeting was the humble church, in which I have car r ie l on my ministry for 
over a quarter of a century and which is situated within a few hundred yards of the 
Greenmarket, the spot where so many of our brave covenanting forefathers suffered cruel 
martyrdom for thieir adherence to Christ's crown and covenant in the sad killing time in 
Scotland. At the Synod meeting the letter of your committee for correspondence with 
Foreign Churches was read and received with feelings of much gratification. And in hearty 
response to the invitation so kindly renewed to send deputies to this Synod, 1 was appointed 
and most gladly did I accept the appointment. The second I have received, though the former 
I was unable to fulfil. And so in God's good providence I am here as the willing bearer of 
onr Synod's warmest brotherly greetings tho this venerable assembly and to all the Churches 
you represent. And these greetings I now beg to convey to you through your honored 
President, with the assurance that the litttle Church 1 represent is deeply interested in 
your welfare and in all the work, in which you are engaged in the servxe of our common 
Lord and Master and for the highest good of your beloved land. 

We admire and are thankful for the noble step you were led to take, when you withdrew 
from a corrupt Establishment in the interests of sound Evangelical doctrine and of the spiritual 
freedom of the Church of Christ. We rejoice with you in the union you have effected, 
a union about which the late, lamented Ds. LION CACHET gave us such interesting accounts, 
when he once and again visited our Synod as your deputy; and we pray tha t under the prospering 
blessings of the great Head of the Church, all tha t was anticipated from this auspicious union 
may be more than realised in your experience as the years run on, and tha t you may ever 
know how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. And again do 
we most heartily wish you God-speed on the important work to which you have been called, 
as witnesses for Christ and his royal prerogatives as King of Zion and as set for the defence 
of the gospel. May you all more and more have the great joy and encouragement of seeing 
precious souls brought to the saving knowledge of Christ through your earnest ministrations. 
And may you be increasingly honoured in being used of God to exhibit a faithful and 
unfaltering testimony to the t ru th as it is in Jesus, in this most interesting country of yours 
— the only country in the world, is it no t? that is governed by a Protestant and Presby-
terian sovereign, and a country which, like my own, has been so long the very home of 
t ru th and freedom, and so copiously watered with the blood of christian martyrs and 
heroic patriots, who loved not their lives unto the death, in contending for the faith once 
lor all delivered unto the saints and for the sacred cause of civil and religious liberty. 

Both from past and present experience the Church which T represent is in a position most 
truly to sympathise with you in your efforts to maintain the cause you have espoused and 
carry on the work of Christ at home and abroad, unaided by the powers that lie, and in the 
face, it may be, of not a little indifference and opposition. Small and uninfluential though 
we may be as a Church, we claim, and claim on the best of grounds, to represent the 
Church of the first Seceders. We are on the true line of descent from the Erskines and their 
like-minded brethern — our testimony b?ing like theirs, a testimony to the principles o f t h e 
Reformed and Covenanted Church of Scotland, principles which, as asserted and carried out 
by the Reformers, made our little country, what it became, and for which, in opposition to 
prelatic. tyranny, our covenanting forefathers so faithfully witnessed and so valiantly contended, 
willingly suffering the loss of all things in this contention, even the life itself. During our 
chequered history of over 150 years we have experienced many changes, including numerous 
divisions and unions which it would puzzle you much to understand. And the result to 
day is tha t the majority of those, who profess to look back to the Secession as their ecclessiastical 
origin have forsaken to a large extent the distinctive principles of the Secession, while a small 
minority, constituting the Church I represent, continues to adhere to and to stestify for these prin-
ciples. Holy are [the principles of the Reformation in their entirety and purity, as embodied 
in those noble Scriptural Standards, w h i c h have come down to us from Reformation times. 
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And this fact we have been t rying afresh to emphasize and direct publ ic a t tent ion to, in 
connection with the commemorat ion of the life and labours of our grea t Scottish Reformer , 
John Knox, which ha s recently been engaging the a t tent ion of al l our Presbyte r ian Churches . 
L i k e others, our Synod at its late meetings, had its Knox commemorat ion evening, when special 
addresses were delivered in presence of a large and deeply interested audience. Our modera-
or in his opening r e m a r k s referred part icularly to the fact of which we a re all jus t ly 
proud, t ha t the first and best biographer of Knox, who did so m u c h to clear the Reformers charac te r 
and work f rom gross misrepresentat ions and ca lummy about the beginning of last century , 
belonged to the Original Secession Church , the Rev. Dr. THOMAS MO. CRIE, whom I have 
the honour to claim as one of my predecessors in the minis t ry in Edinburgh . Then 
followed th ree adresses, the first on the » DAwn of the Reformat ion" by myse l f ; the second on »The 
life and work of Knox", by D. HAY FLEMING, Esqr. L L . D„ recognised as one of the first 
living authori t ies in Scottish ecclesiastical history and who is a m e m b e r of my congregat ion; 
and the third on »The legacy of Knox to his coun t ry" by Rev. ALEXANDER SMELLIE M. A., 
t he author of one of the best books ever wr i t t en on » the men of t he Covenant" . These 
addresses have been published as a booklet, and a copy of this I have now the grea t privilege 
and honour of present ing to your moderator , who I have no doubt will be pleased to lend 
i t to any brother who can read the language in which i t appears and who m a y desire to peruse it. 

Our C h u r c h is a small one, consisting of some 30 congregations, in five Presbyter ies 
We are in close f ra te rna l union wi th a small Secession Church in Ireland and wi th t he 
Associate Presbyte r ian Church of North-Amei ica, a Church which has furnished us with the 
m a n , who is at the head of our mission in India the Rev. WM. Mc. NEIL, who is an ideal 
missionary. Though small numerical ly our Church is fully organised. We have a Theolo-
gical Hal l with two Professors, both of whom Professor SPENCER and MORTON have been 
at meet ings of your Synod as delegates, as well as our esteemed Synod clerk the Rev. W. B. 
GARDINER. There is also a lectureship on Pastoral Theology, the holder of which is appointed 
for th ree years and I have jus t completed my t ime of office as Lecturer on t h a t subject . 

We have also a Magazine, published monthly, which appears as a witness of evangelical t r u t h 
and the principles of t he Covenanted Reformation, and is at present edited ably by the 
Rev. PETER M. VIEW, Dundee. And while we struggle to mainta in ordinances at home 
and to carry the gospel to the careless and lapsed around us as we have opportunity, we 
have been enabled to carry on a mission ful ly equipped, evangelistic, educational and medical, 
in the central provinces of India, far upwards of 30 years. A n d never was this work in 
a more hopeful and encouraging s tate than at the present time, affording us m u c h cause 
for thankfulness In the course of a four weeks we hope te send out an additional agent, 
a young lady, who has been in t raining for works among women in their own homes. This lady 
is a daughter of the present moderator of the T ree Church Assembly the Rev. N. Mc. LEOD 
of Ohan, who some weeks ago told me tha t he had been appointed by his assembly to 
a t tend your Synod as a deputy, b u t would be unable to fulfil the appoin tment , m u c h 
to his regret . W h e n 1 mentioned tha t I hoped to go as a deputy f rom my Synod, he asked 
me to convey to you his brotherly greetings and to express the regre t he felt at not-being able 
to visit you, which he hopes to have the pleasure of doing some day. Since the union 
took place, five years ago, against which the F ree Church par ty protested, t ha t Church 
has been very generonsly helping us on the Foreign mission field, and for the large pecuni-
a ry aid given we feel deeply gra te fu l . As yoa will know, the s tate of ma t t e r s in t h e ecclesi-
astical sphere in our country has for some t ime past been and 's still, of a very unhappy 
and perplexing charac ter . Every one is longing and praying for a peaceful set t lement of affairs 
between the United F r e e Church and the Free Church, and if t he measure, lately passed 
by our Legislature wi th this end and view, be the means of br inging such a set t lement speedily 
abounds, the whole country will rejoice. 

And now before concluding may I be permi t ted to refer briefly to a few of those ties, w h i c h 
link our two countries and our two Churches together and which should tend to draw us unto 
closer fellowship and deepen our mu tua l interest , i . Tha t is first the s trong tie of a common 
fai th — tha t fa i th being t he Calvinism of the Synod of Dordt and the Heidelberg Catechism 
and of the Wes tmins te r Confession and the Shorter Catechism. It is indeed to be regret ted, 
t h a t there a re so m a n y evidences being given of depar tures f rom this fa i th , so honouring to 
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God and so f raught with blessing to men But as yet, 111 oui countiv, the Westminster 
Confession remains intact and stands embodied m the Statute Book of the ica lm a« 
the Confession of Faith of the Relormed Chuich of Scotland established by law, and for this 
we are piofoundly thankful W h a t we eveiywheie need is a t rue levival of lehgion and 
a hearty re turn to the faith once foi ill delivered to the samts 2 Then, the ie is the tie 
of like sufferings to the same cause — the cause of f ieedom deaily won Oui countries 
a ie both little eountnes, but, m the all wise providence of God, they have been the fields 
on which great stiuggles foi civil and religious liberty have taken place, — and where 
a mighty victory has, th iough the divine blessing, made to crown the effoits and sufferings 
of those who espoused the cause of fieedom You h a \ e had your patriots and youi martyrs , who 
valiantly fought and died, tha t your country might be free and have the right to worship God 
according to his Word and according to the dictates of conscience en' ightened and guided 
by tha t Woid, and so h ive we had oui patriots and martyrs And lands and peoples united 
by such hallowed bonds ought surely to live in closest friendship, with one mind striding 
together for the faith of tne Gospel 3. There is next the special ties of helpful sympathy on 
the par t of your country towaid mine in persecuting times, when so manv of Scotland s best 
sons sought and found a place of refuge within your hospitable shores, and on our pa i t as 
on yours there is the strong bond of grateful lemembranee of the christian kindness, 
which our countrymen thus experienced at youi hands in the daik and eloudv d a j s of soie 
adversity I have jus t come from Rotteidam and from visiting the Scotch church there, 
where quite a numbei of Scotland's exiled brotheis weie welcomed and peimit ted to c a n y on 
their much loved work foi Christ and His cause Such is ROBERT MC W\RD and BROWN 
of Wamphray and LIVINGSTONE, and others There was ALEXANDER PETRIE, the lustouan, as 
first minister of the Scotch Church of Rotteidam of Ancrum and you had Wn LI«I CARSTARES 
a t L e i d e n a n d W I L L I A M SPV.NG, c o u s i n o f ROBLRT BAILLIL, a t C a m p v e r e , a n d BAILLIE h i m s e l f , 

and GEORGL GILI I SPII , two of the Scotch Commissioners to the Westminster assembly, visited 
Rot terdam, the learned and pious LIVINGSTONE was at the Hague and at Breda nconference 
with CHARLES II, and bv and by he was forced by tha t perfidious and ungrateful monarch to quit 
his country, md he died in Rot te rdam in 1672 And with LIVINGSTONE was bannished ROBERT 
TR\IL, minister of G i a y f n a i s Edinburgh, who spent the rest of his days m Holland and died 
here m peace And d i i you not assist in ordening and sending us RICHARD C VMFRON, the 
lion of the Covenant and JAMES RENWICIC the last of our martyrs , who suffered death at 
the Greenmaiket of Edinbuigh jus t a few months before the Revolution of 1688 And 
was not the brave colonel WALLACE, who led the Covenanters ordained to the eldei 
ship by Mc. WARD m Rotteidam, and did he not reside for a time, along with other 
brethren in the neighbourhood of this city of Utrecht, while King CHARLES was pressing 
those m authori ty in your land to take action against them Thus to your hospitable 
country and countrymen m the 17th centuiy we in Scotland owe an everlasting debt 
of gia t i tude for the generous welcome and the seasonable protection giv en to so man v of the victimes 
of the Stuar t pei«ecution And tha t long and t ivmg period of 28 years was at lenght brought 
to an end at the glorious Revolution when JAMLS II of infamous memory flad from 
the thione he had forfeited, and WILLIAM, P n n c e of Orange, the Pi otestant son-m-law, landed 

at Toibay and was hai le l as the liberator of our counti) and set upon the British throne amid 
a national devout thankfulness to God, who had done such great th ings for them. 4. Once 
more there is wha t may be described as the tie of Li te ia ture between our two count] les and 
chuiches Your country has been described as the land of »Theology", as Scotland has 
been surnamed the land of the »Covenants' , and to your massive theologians of days past my 
country has been largely indebted for tha t federal theology, so long tought to our divinity 
students and preaehei (torn her pulpits At the D i w u t j Hall I was drilled m Marck s Medulla 
as a Text book and on my library shelves s t m d the work= of MASTRIUIT and WITSIUS, the 
Acts of the Synod of Dordt, printed in Dordrecht m 1620, THI ODORI HACK'S English t rans 
lation of the Dutch Annotations, prepared m accordance with instructions given by the Synod 
of Dordt and fi ist published in 1637, and the English translation of PI-TRUS DI> WITTI'S 
(of Leyden) Catechismgs on the Heidelberg Catechism, printed in Amste rdam in the 
17th (entury And among my rarer l i te iary treasures the ie is a copy of the Confession 
of Faith of certain English people of the Low Countries, exiled, with letters regarding it 
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FRANCISCUS JUNIUS of Leiden and replies by the exiled English Church at Amsterdam, all rendered 
into English and printed largely in black letter in '1602 either at Amsterdam or perhaps 
Middelburg, where so many English and Scotch works were printed and among these no fewer 
than three editions of KNOV'S Liturgy _ 

Then we can never forget, that very many of the books and pamphlets, which were 
circulated in Scotland dar ing the persecuting period and which helped to keep alive the spirit 
of godly zeal and devotion and heroic courage, were printed in Holland and secretly transported 
to our shores. Such works as SAMUEL RUTHERFORD'S Letters, edited by Me. WARD and 
printed in Rotterdam 1664; Mc. WARD'S »Poor man 's cup of cold wa te r " (1678) and his 
»Bander's disbanded" (1685), the original manuscript of which is in my possession; BROWN of 
Wamphray ' s »Apologetical Relation of the sufferings of the ministers and professors of the 
Church of Scotland", in 1665 and his »History of the Indulgence" in 1678; ROBERT FLEMING'S 
various works, such as his »Fulfilling of Scripture", 1664; ROBERT BAII.I.IE'S reply to Bishop 
Brarnwell's' ' , »Warning against the Scots' discipline", printed at Delft in 1640; and a remarka-
bly rare work entitled »Samson's Riddle; or a Bunch of bitter wormwood bringing forth a 
bundle of sweet smelling myrrh , describing the sufferings of the Lord's Church in Scotland 
and the savory testimonies of those who Suffered", printed about 1679. The famous 
JAMES DURHAM'S »Exposition of Revelation" was published in Amsterdam in 1660; and, if I 
mistake not, BOSTON'S work on the Hebrew accents — a remarkable production — was 
printed in Holland six years after BOSTON'S death. Thus to your country we have been 
indebted not only for affording an asylum of safety to many of our persecuted covenanting 
ministers, but for printing much of out covenanting l i terature and sending it across the seas 
to help in ministering much needed strength and consolation to the hearts of the suffering 
amidst (as Mc. WARD expresses it) »the scorching llames of the fiery tr ial". And for this 
we in Scotland owe you a debt of gratitude, which can never be fully paid. 

But I must detain you no longer. Apologizing for having inflicted such a lengthened speech 
upon you, in an unknown tongue, and again thanking you for your most kind reception 
and patient hearing, I bid you again God-speed in all your work of faith and labour of love 
for Christ and for souls and for your country's highest good. And I close with the earnest 
tequest , tha t you will be so good as to send over a deputy to the next meeting of our Synod 
or at least to an early meeting, and I need hardly assure you, tha t he will meet with the 
heartiest welcome. 

BIJLAGE XLIIIc. Toespraak van Rev. Moore Fergusson. 
(Art. 77). 

Mr. President! 

It is a pleasure to me to be in Holland; in a land, which has made all countries, t ha t love 
civil and religious liberty their everlasting debtors. 

The Church, which I represent offers to you its warm greetings and congratulations upon 
the success, t ha t has attained your labor during the past years. I t was my pleasure, when 
studying at Princeton U S. of America to get to know something of the Dutch Reformed Churches 
so that I have a peculiar interest in being here this afternoon. Our Church is a comparatively 
small one, about half the size of your o w n : and with a powerful Episcopal Church, to which 
practically all the rank and fashion belong, and other large and powerful christian bodies it 
perhaps might be supposed, tha t the disposition of a presbyterian church in England was some-
what circumscribed. But apart from the necessity of ministering to the many Scottish people, 
who cross the border into England, the wondrous growth of our large towns and cities makes the 
opportunity for christian work so considerable, tha t it can not be overtaken even by all off them. We 
are trying to train a native ministry in England. We are as a mat te r of fact a very cos-
mopolitan church, having had linglish, Scottish, Irish, Welsh, American ministers and now 
one, may I say, of your very selves, in the person of my brother Dr. DE VUEGER. But we have 
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recently established a beautiful college IU Cambndge and we hope m the course of t ime to do 
more than m days past, to gain an English ministry foi the Presbytei tan Church of England. 

Perhaps tlie best known fashion ot any chuich 's work is the missionaiv work in 
the fai East . Theie both in China and Foimosa we have tried and with really r emark -
able suceess bv means of our Theological Colleges to t iain a native mmist iy foi the native 
church. Alieady we have some 40 Churches, which entnely support then own native pastois, and 
there a ie besides, some 150 oiganised congi egations, helping moie or less to provide foi the 
support of their mmistei s. Our missionai y woi k has been signally owned by God and we are 
veiy grateful, tha t oui a t tempts to secuie a native mmist iy have been so succesful. 

I shall not delay you, Mr. President, but I should like in closing to expiess mv thanks for 
youi kind and brothei ly I eception and to assure vou of the wai m gi eetings of the Presbyterian 
Church of England. I t ius t tha t a somewhat stormy Channel m i y not prevent an inci easing 
brotherly relation between our Churches. 

B I J L A G E X . L I V . Rapport van de deputaten voor eene nieuwe 
(Ait. 79). regeling van den omslag der synodale kosten. 

De Generale Synode van 1902 (Art. '205 van de Acta der Synode van Arnhem) benoemde 
als deputaten voor eene nieuwe regeling van den omslag der synodale kosten, Ds. A. M DONNER, 
O u d e r l i n g A F U K K I N K e n D J . VAN DER V E G » . 

Adviseeide op genoemde Synode de commissie inzake liet vei zoek van de Piovinciale 
Synode van Groningen om wijziging van den omslag over de Provinciën, »vooralsnog me t 
tot zulk eene heizienmg ov er te gaan" (Ai t. 64), de Synode nam 26 Augustus (Ai t. 98) het voorstel 
aan »de Generale Synode, gehooid de mededeehngen der_ afgevaardigden van Groningen 
omtrent eene volgens hun oordeel noodige wijziging van den omslag over de provinciën voor 
de kosten der Generale Synode, besluit deputaten te benoemen, om over deze zaak de vol-
gende Synode van advies te dienen". 

Het advies nu van uwe deputaten is in overeenstemming met het hun gegeven mandaat 
naai ait ikel 205 der Synode van Arnhem »eene nieuwe regeling aan te bieden voor den 
omslag dei synodale kosten". Zij hebben de eer, u bij dezen eene nieuwe regeling aan te 
bieden 

Sprak de Sjnode van Middelbuig m artikel 163 van haie Acta uit, dat de gezamenlijke 
kosten met meer, gelijk tot dusvei, door de provinciën gelijk gedragen worden, maar dat 
eene ïegelmg getioffen worde naar de draagkracht der provinciën; 

stelde zij m genoemd aitikel eene regeling vast, die tot heden noç> van k iach t is (Bijlage 
I, kolom 12), 

ook uwe deputaten zijn met de Provinciale Synode van Groningen 1902 (Bijlage II) 
van oordeel, dat de bestaande regeling niet genoegzaam lekenmg houdt met de draagkracht 
der provinciën. 

Wilde de Provinciale Synode van Giomngen bij het zielental ook in rekening biengen den 
loonstandaard, uwe deputaten zijn van gevoelen, dat deze maatstaf teiecht door Groningen 
is losgelaten 

Het valt toch moeilijk te ontkennen, dat m die plaatsen, waai de loonstandaaid hoog is, 
ook de woninghuui meerder is en de levensmiddelen dooi den legel duurder zijn, alsook dat 
de hoogere en lagere loonstandaard niet samenvalt met de grenzen der provinciën, om ïeden 
die loonstandaard hoog is m alle groote steden maai dicht daarbij m dezelfde provincie 
aanstonds lager. 

Legde de Provinciale Synode van G r o m n g m m haai vei zoek aan de vorige S jnode slechts 
eenen maatstaf aan, dien van het zielental (Bijlage II), tiwe deputaten, ooideelende, dat deze 
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enkelvoudige maats taf niet genoegzaam is tot juis te bepaling van de fmancicele draag-
k rach t der provinciën, hebben eenen drievoudigen maats ta f a a n g e n o m e n : 

a. he t zielental ; 
b. de eers te en tweede collecte voor de Theologische School; en 
<•. de eerste en tweede collecte voor de Theologische Facul te i t deze V r i j e Universiteit . 
Zai wel nooit eene basis kunnen worden aangenomen, die in alle opzichten voldoet; zullen 

tegen elke regeling bezwaren kunnen worden ingebracht , u w e depu ta ten meenen, da t de 
aanlegging van dezen drievoudigen maats ta f voor al de Kerken de bijna eenig mogeli jke 
en de meest zuiveie is, 

a omdat daarvoor de juiste gegevens worden gevonden in de officieele verslagen der 
Theologische School en der Vrije Universi te i t ; en het door u w e deputa ten opgemerkte 
verschil in de opgave van he t zielental tusschen het Jaarboekje-VAN DER SLUM» en 
he t Handboek-LE COINTRE, zijnde 10.000 zielen, bij de berekening in aanmerk ing kan 
genomen worden, gelijk ook is geschied Bijlage I , kolom 1—4 en 9; en 

b. omdat , wa t bedoelde collecten aangaa t , voor beide inr icht ingen jaar l i jks een gelijk 
aan ta l malen ( tweemaal^ en geregeld gecollecteerd wordt, waa rb i j een geven naa r eenen 
oogenblikkehjken indruk op verre na niet zoo voorkomt, als bij eene bijzondere collecte en bij 
giften, contr ibut ién enz., zoowel voor de eene als voor de andere inrichting, w a a r o m 
die daarom ook alle door uwe deputaten achterwege zijn gelaten. 

Gelijk u i t bijlage I, kol. om 9 kan blijken, hebben uwe deputa ten h e t gemiddeld percent ge-
nomen van de vier gegevens (zielental, eerste en tweede collecte voor de Theologische 
School en eerste en tweede collecte voor de Theologische Facultei t) . Dit gemiddelde percent 
in ronde cijfers oordeelen zij een vrij juis t percentage te zijn. 

Uit dit percentage, da t zij u bescheidenlijk voorstellen in bij lage 1, kolom 11, waarach te r 
in kolom 12 het tegenwoordig percentage volgt en in kolom 13 he t voorstel Groningen te r 
Synode in Arnhem van 1902, zou dan bij aanneming volgen, 

a. da t voor twee provinciën he t percentage hetzelfde bleef: \oor Drente 5% en voor 
Overijsel 8 °/„; 

b. da t voor zes provinciën he t percentage werd ve rminderd : voor Groningen van 1 4 % op 
1 3 % ; voor Gelderland van 8 % o p 7 % ; v o o r Ut rech t van 1 0 % o p 6 % ; voor Noord-
Holland van 1 4 % o p 1 3 % ; voor Zeeland van 8 % o p 6 % e n voor Noord-Braban t 
m e t L imburg van 5 % op 3 %; en 

c. da t voor lwee provinciën he t percentage werd verhoogd: voor Friesland van 1 0 ° / 0 op 
15 % ; voor Zuid-Holland van 1 8 % op 2 4 % . 

Naar aanleiding van een voorstel van de Classe Appingadam inzake den omslag van de 
kosten der Genera le Synode heef t de Provinciale Synode ten vorige j a re opgedragen een 
onderzoek in te stellen en den uitslag daarvan te brengen op de Generale Synode. 

Ter voldoening aan die opdracht zijn wij zoo vrij, he t volgende onder uwe aandach t te 
brengen . 

Door de Generale Synode, gehouden te Middelburg in 1896, is besloten, dat in de kosten 
naar onders taanden rooster zal worden bi jgedragen : 

Zuid-Holland 1 8 % , Noord-Holland 1 4 % , Groningen 1 4 % , Friesland 1 0 % , Utrecht 1 0 % , 
Drente 5 %> Noord-Brabant en L imburg 8 % -

Uit dezen rooster bli jkt , dat he t de bedoeling geweest is, om reken ing te houden m e t de 
d raagkrach t der verschillende Provincies. 

D a t men naa r wensch geslaagd is, meenen wij te mogen betwijfelen. 
W i j zijn zoo vrij, u te verwijzen naar eene tabel, die wij als bi j lage hierbi j hebben over-

gelegd. 

A. M. DONNER, Rapporteur. 

B I J L A G E X L 1 V . 

(BIJLAGE 11.) 
Voorstel tot regeling van den omslag der syno-

dale kosten door de Provinciale Synode 
van Groningen te Arnhem ingediend. 
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Daa rnaa r gerekend zou Zuid-Holland 10 °/0 en Friesland 4 °/0 meer dienen te betalen, terwijl 
alle andere provinciën behooren verlaagd te worden, behalve Noord-Holland, dat gelijk blijft . 

Ind ien wij niet alleen naar het zielental maar ook met den loonstandaard rekenen, dan 
zou Zuid-Holland met meer dan 10 °/o behooren verhoogd te worden en Noord-Holland meer 
dan 14 °/o behooren te betalen. Zuid-Holland betaal t thans 10 u/o minder dan waartoe het 
volgens het zielental verplicht is. Da t dit onbillijk is tegenover de andere provinciën, zal 
niemand kunnen en durven ontkennen. 

Friesland betaalt 4°/o te weinig; maar de loonstandaard is ei lager dan in Zuid-Holland 
en in Noord-Holland, en is ongeveer gelijk aan dien van Groningen. 

Al s Groningen met 2 °/0 wordt verlaagd, dan is het gerekend naar het zielental; en als Friesland 
met 2 °/0 wordt verhoogd, dan is dit nog 2 % beneden het zielental, en is de verdeeling dei-
lasten, wat deze provincie betreft , billijker dan naar den bestaanden rooster. 

Me t de 10 °/0, waarmede de bijdrage van Zuid-Holland verhoogd wordt, kunnen de andere 
provinciën (behalve Noord-Holland) worden ontlast. 

Wij hebben de eer de Generale Synode te verzoeken, den bestaanden rooster te herzien en 
op de volgende wijze te veranderen. 

. 1 2 % (14) 
Friesland . 12 » (10) 

(5) 
(8) 

Utrecht , 8 ». (10) 
Noord-Holland . 14 » (14) 
Zuid-Holland . 28 .» (18, 
Zeeland . 5 » (8) 
Noord-Brabant en Limburg . . . 3 » (5) 
Gelderland . 7 ). (8) 

A r n h e m , 26 Augustus 1902. Samen 1 0 0 % 

Volgens eene opgave uit het Jaarboekje van Van der Sluys. 

PROVINCIËN. 
Zielental 
van elke 
provincie. 

Kerken, die 
geen opgave 

hebben 
verstrekt. 

Zielental 
voor één 
procent. 

Rooster 
naar het 
zielental. 

Bestaande 
rooster Te hoog. Te laag. 

GRONINGEN 43815 3 3129 12 pet. 14 pet. 2 pet . 

FRIESLAND 52345 7 5234 14 » 10 » 4 pet. 

DRENTE 17402 0 3480 4 »> 5 » 1 » 

OVERIJSEL 27686 1 3460 7 >> 8 » 1 » 

GELDERLAND 27495 4 3430 7 » 8 » 1 » 

UTRECHT 21085 0 2108 6 » 10 » 4 » 

NOORD-HOLLAND . 52975 7 3783 14 » •14 » 

ZUID-HOLLAND . . . 99342 6 5510 28 » 18 » 10 A 

ZEELAND 19622 5 2456 5 » 8 » 3 .. 

NOORD-BRABANT 

EN L I M B U R G . . . . 10776 0 2155 3 » 5 » 2 » 

Totaal 362543 39 100 pet. 100 pet. 14 pet. 14 pet. 

P . 



BIJLAGE XLIV (BIJUGE I). 

Tabel tot vaststelling van het percentage in de kosten der Generale Synode. 

KOLOMMEN. 1 . 2. 3. 4 . 5. 6. 7. 8 9 . 10. 11. 12. 13. 

PROVINCIËN. 
Zielental 

Jaarb. v. d. 
Sluijs. 

P
er

ce
nt

s-
ge

w
ijs

. 

Zielental 
Handb. 

Le Cointre. 

P
er

ce
nt

s-
ge

w
ijs

. Theol. School 
l e en 2e 
collecte. 

P
er

ce
nt

s-
ge

w
ij

s.
 

Vrije Univer-
siteit le en 2e 

collecte. 

P
er

ce
nt

s-
ge

w
ij

s.
 Gemiddeld 

percent van 
de 4 genoem-
de percenten. 

Gemiddeld 
percent in 
ronde cijfers 

Voorstel 
aan de 
Synode 

Tegenwoordig 
percentage 

Voorstel 
Groningen 
Syn. 1902 

GRONINGEN . . . 44282 11.78 46820 12.14 f 2324.875 15.25 f 1527.73 12.75 12.98 1 3 13pet. 14 DCt. 12 pet . 

FRIESLAND. . . . 53040 14.11 54768 14.20 » 2398.69 15.74 >> 2090.73 17.46 15.37 15 15 » 1 0 (( I 2 •> 

DRENTE 17790 4 . 7 3 17732 4.60 » 820.01 5.38 » 4 6 2 . 1 0 3 . 8 6 4.64 5 5 »> 5 » 4 » 

OVERIJSEL . . . . 27506 7.32 28983 7.52 I . 1 3 2 4 . 1 1 5 8.69 » 8 3 1 . 7 8 5 6.94 7 . 6 4 8 8 » 8 » 7 » 

GELDERLAND . . 27362 7 . 2 8 27832 7.22 » 1017.59' 6.68 » 847.29' 7.07 7.06 7 7 v 8 » 7 » 

UTRECHT 21250 5.65 20342 5.27 » 896 945 5.88 » 977.08 8.16 6.24 6 e » 10 » 8 .. 

NOORD-HOLLAND 53657 14.28 52527 13.62 » 1712.805 11.24 » 1420.405 11 86 12.75 13 13 » 14 » 1 4 » 

ZUID-HOLLAND . 100161 26.65 104899 27.20 » 3078 625 20.20 » 2902.89 24.23 24 57 24 24 » 18 » 28 » 

ZEELAND 19846 5 28 20574 5.33 » 1141.895 7.49 » 598.36 4.99 5.77 6 6 » 8 » 5 >• 

NOORD-BRABANT 10930 2.92 11183 2.90 » 526.52 3.45 » 321.285 2.68 2.98 3 3 I. 5 » 3 » 

EN LIMBURG. . . 

Totaal . . . 375824 100 p e t . 385660 100 pet. ƒ 15242.07® 100 pet. ƒ11979 66 100 pet. 100 p e t 100 p e t . ÏOO pet. 100 pet. 100 pet. 
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BIJLAGE XLIX. Rapport inzake B 4, 10 en 17. 
(Art . 92.) 

Advies over het voorstel van eene nieuwe rege-
ling van den omslag der synodale kosten. 

Door de deputa ten wordt geoordeeld, dat de bestaande regeling niet genoegzaam rekening 
houdt m e t de financieele d raagkrach t der provinciën. Zij meenen, dat tot juiste bepaling 
daarvan een drieërlei maats ta f dient a a n g e n o m e n : 

o . het z ie lental ; 
b. de eerste en tweede collecte voor de Theologische School ; 
c. de eerste en tweede collecte voor de Theologische Facul te i t der Vrije Universiteit . 
Naa r dezen maats taf zijn deputa ten tot eene regeling gekomen als voorgesteld wordt in 

bijlage I bij bovengenoemd rappor t . 
Ofschoon uwe commissie den maats ta f onder b. en e, genoemd niet geschikt acht , ter 

bepaling van de financieele d raagkrach t der provinciën, wijl bij genoemde collecten verschil-
lende factoren hunnen invloed doen gelden, toch is het resu l taa t waartoe uwe commissie 
gekomen is, slechts weinig afwi jkend van da t der deputa ten. 

Derhalve adviseert u w e commissie de Synode : 
a. deputa ten dank te zeggen voor h u n n e n be langr i jken a r b e i d ; 
b. de volgende regeling vast te s te l l en : Groningen 12 Friesland Noord 7 % ; Friesland 

Zuid 7 % ; D r e n t h e 4Vs0/o5 Overijsel 7»/s °/„; Gelderland 7VJ°/O: Ut recht 5 ' / 2 o / 0 ; 
Noord-Holland 14 »/„; Zuid-Holland Noord 1 3 ' / 2 ° / n ; Zuid-Holland Zuid 13Vs % J Zeeland 

°/o e n Noord-Brabant en L imburg 3 %• 

Over h e t dr iejar ig t i jdvak, verloopen tusschen deze en de vorige Generale Synode, hebben 
d e b r o e d e r s o u d e r l i n g e n G . J . BRÜGSMA e n H . B R I N K e n D s . J . A . GOEDBLOED, i n 1 9 0 2 t e 

Arnhem opnieuw benoemd tot deputa ten voor de Generale Kas n a a r A r t . 13 der Kerkenorde, 
he t volgende te rapporteeren. 

Voor het jaar , loopende van 1 J u l i 1902 tot 1 Ju l i 1903 werd door de Kerken in de provin-
cie Drente , die eenen emeri tus-predikant , predikantsweduwe of - weezen te verzorgen hadden, 
ƒ 1530 a a n g e v r a a g d ; welke som na gedaan onderzoek bleek, niet verminderd te k u n n e n 
worden. De provincie Overijsel b rach t ha re aanvrage t e rug tot eene som van ƒ 2045.50 en de 
provincie Zeeland bleef haar verzoek om ƒ 5 0 0 onders teuning handhaven. 

De overige provinciën begeerden niets uit de generale kas. Deze aanvragen, vermeerderd 
m e t die van de Gereformeerde Kerk te Antwerpen en eenen post voor onvoorziene uitgaven, 
deden uwe deputa ten besluiten het budget vast te stellen op ƒ 5 0 0 0 . 

Voor h e t volgende jaar , loopende van I J u l i 1903 tot 1 J u l i 1904 werd door de Kerken in 
de provincie Drente, die s teun behoefden, aangevraagd de som van ƒ 600, door die in de 
provincie Overijsel ƒ 2355.50; door die in de provincie Gelderland ƒ 650, door die in de 
provincie Utrecht ƒ 1000 en door die in de provincie Zeeland ƒ 4 0 0 . 

Bij de beoordeeling van deze aanvragen hebben uwe deputa ten gebruik gemaak t van de 
bevoegdheid hun door de Generale Synode van A r n h e m verleend (Acta, A r t . 148), en die 
t e ruggebrach t voor de Kerken in de Provincie Drente van ƒ 600, op J 300; voor die in 
de provincie Overijsel van ƒ 2355.50 op ƒ 1750; voor die in de provincie Gelderland van 
ƒ 650 op ƒ 3 0 0 ; en voor die in de Provincie Utrecht , na overleg m e t een der Provinciale depu-
ta ten, van ƒ 1000 op ƒ 200. De aanvrage van de Kerken uit de provincie Zeeland werd 
toeges taan ; zoo ook die van de Gereformeerde Kerk te A n t w e r p e n . 

De generale omslag bedroeg voor da t j a a r / 4500. 

GEERDS, Rapporteur. 

BIJLAGE XLV. 
(Art. 84.) 

Rapport van de deputaten voor de generale 
kas naar Art. XIII. 
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Voor het dorde j a a r , loopende -van 1 Juli 1904 tot 1 Jul i 1905 vraagden de steunbehoevende 
Kerken uit de provincie Drente eene som van ƒ 400 aan, die werd toegestaan. 

De Kerken uit Overijsel verlangden ƒ 2700 te ontvangen, welke som met ƒ 1000 ver-
minderd werd. 

De aanvrage van de Kerken ui t de Provincie Utrecht, groot ƒ 8 0 0 , werd op ƒ 400 en 
die van de Kerken ui t de Provincie Zeeland van ƒ 425 op ƒ 320 vastgesteld. Deze sommen, 
vermeerderd met de aanvrage van de Gereformeerde Kerk te Antwerpen en eenen post voor 
onvoorziene uitgaven brach ten het budget op ƒ 4 0 0 0 . 

De generale omslag, die nu respectievelijk ƒ 5000, ƒ 4500 en ƒ 4000 is geweest, had 
lager gesteld kunnen worden, zoo de deputaten de zekerheid hadden gehad, dat alle provin-
ciën getrouw bij den penningmeester zouden afdragen, wat zij, volgens besluit der Generale 
Synode van Middelburg (zie Acta , art. 77), geroepen waren te storten. 

Doch door de ervaring geleerd, bestond er grond voor het vermoeden, dat he t niet zou 
gedaan worden. 

De provincie Groningen bleef ook deze drie jaren, evenals vorige, weèr geheel in gebreke 
en stortte niets in de generale kas. 

De p rovinciën Friesland en Zeeland lieten het eerste jaar na, he t verschuldigde af te 
dragen ; en de provincie Gelderland betaalde het laatste jaar maai één vierde gedeelte van 
het bedrag, dat door haar behoorde gestort te worden. 

De deputaten veroorloven zich de vrijheid de Generale Synode met nadruk daarop te wijzen 
en het verzoek tot haar te r ichten maatregelen te willen nemen, waardoor deze onregelmatig-
heid en misstand zou kunnen weggenomen worden. Pogingen door uwe deputaten aangewend 
zijn tot hiertoe niet met deu gewenschten uitslag bekroond. 

Provinciën, die getrouw aan hare verplichtingen voldoen, hebben ook meer dan ééns op 
het onbillijke ervan gewezen. 

De provincie Zuid-Holland heeft met het oog daarop in het eerste jaar van dit driejarig 
tijdvak, den generalen omslag eigenmachtig gewijzigd en van f 5000, op f 4300 gebracht 
en van die som haar 18 °/0 naar vastgesteld en rooster (Acta van Middelburg 1896 Art. 163), 
dat is ƒ 774, aan den penningmeester afgedragen; inplaats van ƒ 900, zooals de generale 
omslag vorderde. 

Andere provinciën, inzonderheid Zeeland, vragen met het oog op Groningen's nalatigheid, 
zooveel ui t de generale kas te mogen ontvangen, als zij verplicht zijn op te brengen. 

Het veroorzaakte ook aan de deputaten weêr groote moeilijkheid bij de vaststelling van he t 
budget voor he t jaar , loopende van 1 Juli 1905 — 1 Ju l i 1906, dat nu gebracht is op ƒ 3 5 0 0 . 

Tegenover h t t droeve van dien misstand is het voor de deputaten eene aangename taak te 
kunnen vermelden, dat de penningmeester ook deze drie jaren toch in staat is gesteld, 
den toegezegden steun aan de hulpvragende Kerken uit te betalen. 

Met dankbaarheid mag ook medegedeeld worden, dat in 1903 is ontvangen een legaat van 
mejuffrouw A. NEPPING, weduwe van den Heer G. J. BADENIIUIZFN, groot honderd gulden. 

Ook is nog aan den penningmeester gezonden eene som van duizend gulden, in aandeelen 
in eene geldleening ten laste van de Gereformeerde Kerk te Baarn, van wijlen mejuffrouw 
L. H. P door haar bij haar leven reeds aan de generale kas toegezegd. 
Moeilijkheden, die daaruit met de Kerk van Baarn zijn voortgevloeid, werden in der minne 
geschikt en geregeld wordt nu de interest uitbetaald. 

Van de obligatie ten laste van de Gereformeerde Kerk te Tholen (A) is volgens besluit 
van de Generale Synode te Arnhem (zie Acta, Ar t . 151) de rente van vijf procent op vier 
procent 's j aa rs gebracht . 

De ontvangsten der generale kas bedroegen in deze drie jaren de som van ƒ 13977.23; 
uitgegeven werd door den penningmeester eene som van ƒ 13954.42; zoodat op 1 Juli 1905 
bij hem aanwezig was een saldo groot ƒ 22.81. 

In een aan dit rapport toegevoegde bijlage wordt verslag van ontvangsten en uitgaven 
over dit driejarig tijdvak gegeven. 

Voorts hebben de deputaten nog meê te deelen, dat zij ook hebben voldaan aan de opdracht 
hun gegeven, om te zorgen voor het wachtgeld van Ds. J. TEVES TZN (Acta, Arnhem 
1902, Ar t . 158). De questoien van de onderscheidene provinciën hebben hen daartoe in 
staat gesteld. 
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En hiermede meenen de deputaten volledig rapport te hebben gegeven en getrouw de geschie-
denis van de generale kas naar artikel 13 der Kerkenorde gedurende den tijd, die tusschen 
de Generale Synode van Arnhem en die van Utrecht ligt, te hebben medegedeeld. 

Zij bidden u de onmisbare leiding van den Heiligen Geest toe, ook bij de behartiging van 
de belangen van emeriti-predikanten en predikants-weduwen en -weezen. 

J. A. GOEDBLOED, Rapporteur. 

Bekening van ontvangsten en uitgaven over het boekjaar, loopende van 
1 Juli 1.902 tot 1 Juli 1903. 

ONTVANGSTEN. 

Batig slot van het vorig boekjaar . . f 407 .44J 
Uit de provincie 

Groningen nihil 
Friesland ƒ 3 5 . — 
Drente » 260 .15J 
Overijsel » 4 0 0 . — 
Gelderland » 400 .— 
Utrecht » 612.50 
Noord-Holland » 6 6 5 . — 
Zuid-Holland » 774 .— 
Zeeland » nihil 
Noord-Brabant en Limburg . » 306 .25 

„ 3452.90J 
Diverse ontvangsten » 1022.50 

Totaal . . . . ƒ 4882 ,85 

UITGAVEN. 

Aan de steun vragende Kerken 
in de provincie 

Groningen nihil 
Friesland nihil 

. . f 1265.83 
2020.50 

Gelderland nihil 
nihil 

Noord-Holland . . . . nihil 
Zuid-Holland nihil 
Zeeland nihil 
Noord-Brabant en L imburg nihil 

f 3286 .33 
Diverse uitgaven . . , » 1150 .63 
Batig slot boekjaar 1902/03 . » 445 .89 

Totaal . . . . ƒ 4882 .85 

Bekening van ontvangsten en uitgaven over het boekjaar, loopende van 
1 Juli 1903 tot 1 Juli 1904. 

O N T V A N G S T E N . 

Bat ig slot van het vorig boekjaar . . 
Uit de provincie 

Groningen nihil 
Friesland f 4 8 5 . — 
D r e n t e . , » 228.51* 
Overijsel » 400. — 
Gelderland » 360 
Utrecht » 4 5 0 . — 
Noord-Holland » 4 0 7 . — 
Zuid-Holland » 8 1 0 . — 
Zeeland „ 360 .— 
Noord-Brabant en L imburg . » 2 2 5 , — 

Diverse ontvangsten 

Totaal . . . 

ƒ 445 .89 

3725.51^ 
9 4 3 . — 

ƒ 5 1 1 4 . 4 0 i 

UITGAVEN. 

Aan de steun vragende Kerken 
in de provincie 

Groningen nihil 
Friesland nihil 
Drente ƒ 3 0 0 . -
Overijsel » 1887 .75 
Gelderland » 2 2 5 . — 
Utrecht » 2 0 0 . — 
Noord-Holland nihil 
Zuid-Holland nihil 
Zeeland » 4 0 0 . — 
Noord-Brabant en Limburg nihil 

Diverse uitgaven 
Batig slot boekjaar 1903/04 

Totaal . . . . 

10 
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Rekening van ontvangsten en uitgaven over het boekjaar, loopende van 
1 Juli 1904 tot 1 Juli 1905. 

O N T V A N G S T E N . 

Bat ig slot van het vorig boekjaar . . 
Uit de provincie 

Groningen nihil 
Fr ies land • f 4 0 0 . — 
Dren te 219 .361 
Overijsel 3 2 0 . — 
Gelderland 8 0 . — 
Utrecht 4 0 0 . — 
Noord-Holland . . . . 817 .50 
Zuid-Holland . . . . ' . » 7 2 0 . — 
Zeeland . » 3 2 0 . — 
Noord-Brabant en L imburg » 2 0 0 . — 

Diverse ontvangsten. . 

Totaal . 

ƒ 238.134 

3 4 7 6 . 8 

ƒ 4 6 6 4 . — 

U I T G A V E N . 

Aan de steun vragende Kerken 
in de provincie 

Groningen nihil 
Friesland nihil 
Drente ƒ 374 .50 

1 7 0 0 . — 
nihil 
4 0 0 . — 
nihil 
nihil 
3 2 0 . — 
nihil 

Overijsel » 
Gelderland 
Utrecht » 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland » 
Noord-Brabant en L imburg 

Diverse uitgaven 
Batig slot boekjaar 1904/05 . 

Totaal . 

ƒ 2794 .50 
» 1846.69 
» 22 .81 

ƒ 4 6 6 4 . — 

Staat van de bezittingen op 1 Juli 1905. 

No. 1. ƒ 2 2 . 8 1 aan kasgeld. 
No. 2. ƒ 20000 .— aan obligatiën in de 4% geldleening ten laste van de Vereeniging tot christelijke 

verzorging van krankzinnigen te Veldwijk, bezwaard met eene lijfrente van ƒ 8 0 0 
's jaars, 

No 3. ƒ 2200 .— obligatie ten laste van de Gereformeerde Kerk te Tholen rentende 4 °/o's jaars . 
No. 4. ƒ 1 0 0 0 . — aan aandeelen in de geldleening ten laste van de Gereformeerde Kerk te Baarn , 

rentende 3 % 's jaars . 

J. A. GOEDBLOED, JRapporteur. 

B I J L A G E X L V A . 

(Art. 84.) 

Uwe deputaten, in wier handen letter H 1 gesteld is, hebben de eer u te rapporteeren, 
dat door de generale deputaten voor de kas naar artikel 13 der Kerkenorde, overeenkomstig 

he t h u n gegeven mandaat , me t stipte nauwgezetheid is gehandeld. 
Met blijdschap mag geconstateerd, dat het beginsel, in artikel 13 der Kerkenorde neergelegd, 

langs zoo meer doorwerkt, en daardoor de moeilijkheden in niet geringe ma te zijn ver-
minderd ; en alzoo, ook in de laatste drie jaren, de generale omslag achtereenvolgens is 
vastgesteld kunnen worden op ƒ 5000, ƒ 4500 en f 4000. 

Ook hebben zij uitvoering gegeven aan den hun opgedragen last, om voor he t uitbetalen 
a a n D s J . T E V E S T Z N . t e z o r g e n . 

Zij hebben de eer, he t navolgende aan de Generale Synode voor te stellen (volgen de 
conclusiën in het art ikel der Acta) . 

A. OOST, Rapporteur. 
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BIJLAGE XLIX. Rapport inzake B 4, 10 en 17. 
(Art. 92.) 

Rapport van de Deputaten voor ondersteuning 
van catechiseermeesters, door de kerke-
lijke actie van 1886 in flnancieele moeielijk-
heden geraakt. 

In zake de ondersteuning van catechiseermeesters, die tengevolge van de kerkelijke actie 
van 1886 geheel of bijna geheel hun inkomen verloren, zijn door de Generale Synode van 
•1902 a l s d e p u t a t e n g e c o n t i n u e e r d de b r o e d e r s D r . F . L. RUTGERS, DS. A. VAN VEELO en de 
heer G. H. A. GROSHEIDE (Acta der Synode van 1902, artikel 205). 

Deze deputaten hebben thans de eer te rapporteeren, dat zij, volgens hun mandaat (Zie 
Acta der Synode van 1893, artikelen 224 en 250), de aanvragen voor zulke hulp, met behulp 
der noodige attesten en getuigenissen, beoordeeld hebben; voorts zich in betrekking gesteld 
hebben met de algemeene deputaten voor de hulpbehoevende Kerken, tot regeling van den 
steun uit die kas ; en eindelijk de uit die kas ontvangen bijdragen aan de aanvragers 
hebben toegezonden, voor zooveel en naa r gelang deze voor zulken steun in de termen vielen. 

De bedoelde steun ui t de kas voor de hulpbehoevende Kerken heeft in de drie verloopen 
jaren, Augustus 1902 tot Augus tus 1905, telken ja re ƒ 500 bedragen, dus samen ƒ 1500. 

Deze steun is ten goede gekomen, voor ieder van die drie boekjaren, aan vier catechiseer-
meesters ; steeds dezelfden ; één in Zeeland, één in Noord-Holland, één in Friesland, en één 
in Groningen. De quitantiën, 1—12, tot een gezamenlijk bedrag van f 1500, worden 
hiernevens als bijlagen ovei gelegd. En de post van ontvangst is te verifiëeren uit liet 
rapport van de algemeene deputaten voor de hulpbehoevende Kerken. 

Ten slotte meenen de deputaten nog te mogen opmerken, dat ook voor de nu volgende 
jaren, tot de eerstvolgende Generale Synode, alleszins wenschelijk is, het besluit der Generale 
Synode van 1893, artikel 224, in werking te laten, en dus wederom deputaten daarvoor 
aan te wijzen. 

Naar Ar t . 130 der Arnhemsche Synode lieten de deputaten met 1 Januar i 1903 in plaats van 
»De Heidenbode" en »Het Mosterdzaad" één orgaan verschijnen: »Het Zendingsblad" bij 
D. DONNER te L e i d e n . 

Uwe commissie heeft dat orgaan gezien, het contract met den uitgever nagegaan en vindt 
geene aanleiding tot eenige op- of aanmerking. 

In deze materie kwam in een schrijven van de Classen Leiden-Woerden-den Haag, ver-
zoekende dit orgaan te vergrooten en in meer royaal formaat te laten verschijnen. Uwe 
commissie durf t u niet adviseeren hiertce te besluiten, dewijl bij vergrooting de prijs nood-
zakelijk zou moeten worden verhoogd en dit voor een zeer groot aantal lezers wellicht 
bezwaarlijk zoude zijn. 

Met het oog op het afloopen van het contract met den uitgever op 1 Januari 1906, vroegen de 
deputaten prijsopgave van eenige uitgevers. Uwe commissie heeft deze inschrijvingen 
geraadpleegd en vergeleken. Haar is gebleken, dat er tusschen de hoogste en de laagste 
een verschil is van f 74 per maand en dat de deputaten grond hebben te verwachten, dat 
de laagste inschrijver in staat zal zijn te voldoen aan de voorwaarden van het contract, 
waarvan afdruk aan uwe commissie werd voorgelegd. 

Uwe commissie oordeelt, dat de Generale Synode over de zaak der uitgave zelf wel zou 
kunnen besluiten, doch dat dit met h e t oog op allerlei noodzakelijke onderhandelingen minder 
wenschelijk is; en dat daarom den deputaten der Generale SynoJe moet worden opgedragen 

F. L. RUTGERS, Rapporteur. 

BIJLAGE XLVII. 
(Art. 86.) 

Advies over Zendings-rapport 16. 
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deze zaak tot een goed einde te b rengen; en dat wel door zoo mogelijk een contract te 
sluiten met den laagsten inschrijver. 

Uwe commissie stelt derhalve voor te besluiten (volgen de conclusiën in het art ikel der Acta). 

Het scheen uwer commissie, die u van praeadvies mag dienen over het voorstel E 7 b 
van het agendum, aan eenigen twijfel onderhevig, of dit voorstel wel op behoorlijke wijze tot 
uwe vergadering is gekomen. 

Bi j onderzoek is echter gebleken, dat dit voorstel kon beschouwd worden als een voorstel 
van Ds. FERNHOUT en enkele andere broeders. 

Er is daarom bij uwe commissie geen bezwaar, dat dit voorstel in behandeling worde 
genomen. 

Di t voorstel betref t eene zaak, die van groot belang is voor de Zending op Midden Java. 
Het bedoelt eenen weg te openen, om, als een Zendingsterrein door krankheid, verlof of 

ontslag van den missionairen dienaar vacant wordt, dit vacant geworden terrein dadelijk 
weer door eenen anderen dienaar te kunnen bezetten, opdat zulk een terrein niet te lang 
onbearbeid blijve. 

Ds. FERNIIOUT C. S. wenschen, dat er op het Zendingsterrein dezer Kerken een dienaar »in 
reserve" zij. 

Nu behoeft het geen breed betoog om aan te toonen, wat schade het is voor het Zendings-
werk, als een terrein gedurende geruimen tijd vacant is. W a t met veel moeite tot stand 
kwam, wordt =oms in tijd van vacature spoedig bijna geheel weèr verloren. 

Het zou dus zeer gewenscht zijn, indien er een weg gevonden kon worden om een vacant 
geworden terrein dadelijk weèr te kunnen bearbeiden. 

De weg. dien het voorstel FERNHOUT C. S. wijst, schijnt daarvoor wel aanbevelenswaardig. 
In het geval, dat zich to t nu toe heeft voorgedaan, heeft de missionaire dienaar eener andere 

Kerk het onbezette terrein als consulent verzorgd, ' t Ligt echter voor de hand, dat een 
dienaar, die zelf een terrein heeft te bearbeiden, onmogelijk bovendien een ander terrein, 
vaak op verren afstand gelegen, behoorlijk verzorgen kan. Ongetwijfeld is het veel beter , 
da t een dienaar gereed zij, die als er een terrein onbezet raakt , oogenblikkelijk al zijne 
krachten aan dit terrein kan wijden. Is er geen terrein vacant, dan kan deze dienaar 
arbeiden op het terrein der Kerk, die hem riep en uitzond, waar natuurl i jk arbeid in ovei-
vloed is te vinden. 

Nu oordeelt uwe commissie, dat bij het hebben van zulk eenen dienaar in reserve zoowel 
het bijzonder belang der zendende Kerken als het algemeen belang der gezamelijke Kerken 
is betrokken. Daarom is het verleenen van steun aan dezen door de generale kas wel 
gemotiveerd. In 't algemeen zal, als er aan deze zaak uitvoering wordt gegeven, in 't oog 
moeten worden gehouden, 

dat zulk een dienaar door ééne der zendende Kerken als tweede d ienaar moet worden 
beroepen en uitgezonden; en 

dat vooraf, na behoorlijk overleg, eene wel omschreven regeling van samenwerking worde 
vastgesteld, waarbi j de rechten en verplichtingen der zendende Kerk, die dezen dienaar als 
ha ren dienaar uitzond, der gezamelijke Kerken vertegenwoordigd door ha re deputaten, en 
der andere zendende Kerken duidelijk zijn gestipuleerd. 

Uwe commissie heeft de eer u ten slotte te adviseeten (volgen de conclusiën in het artikel 
der Acta) . 

H . DIJKSTRA. 

BIJLAGE XLVIII. 
(Art. 87.) 

Advies over het voorstel inzake eenen dienaar 
„in reserve" op het Zendingsterrein, E7b. 

W. BREUKELAAR, Rapporteur, 
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BIJLAGE XLIX. Rapport inzake B 4, 10 en 17. 
(Art. 92.) 

Al deze punten hebben betrekking up het besluit der Generale Synode van Arnhem, 
waardoor eene tweede collecte voor de Theologische Faculteit der Vrije Universiteit den 
Kerken is aanbevolen geworden. 

Di t besluit wordt door de Provinciale Synode van Overijsel betreurd; tegen dit besluit 
protesteert de Classe Groningen ; ingelijks protesteeren daartegen de Kerken van Amersfoort (A), 
Kampen, Bunschoten, Terwispel, Almkerk, Werkendam en Katwijk aan den Rijn, terwijl 23 
leden van de Kerk te Amersfoort (A) protesteeren tegen het protest van hunnen Kerkeraad, en 
hunne instemming betuigen met het besluit der Arnhemsche Synodo. Als gronden van het 
bezwaar tegen de tweede collecte voor de Theologische Facultei t worden genoemd, 

a. dat daardoor de Theologische Faculteit en de Theologische School worden gelijk gesteld; 
b. dat van de zijde der Vrije Universiteit niet om die collecte is gevraagd; en 
c. dat het besluit omtrent deze collecte niet bevorderlijk is aan de rust der Kerken. 
De commissie van praeadvies is van meening (volgt de conclusie in het artikel der Acta). 

W. B. RENKEMA, Rapporteur. 

BIJLAGE L. Rapport inzake B 7 en 8, en ten deele CU. 
(Art. 94.) 

De Provinciale Synode van Zuid-Holland zond door aan de Generale Synode een schrijven 
van 157 leden der Gereformeerde Kerk te Delft, van 10 leden der Gereformeerde Kerk te 
Voorburg, van 20 leden der Gereformeerde Kerk te 's Gravenzande, van 58 leden der 
Gereformeerde Kerk te Gouda (A), waarbij later nog gevoegd is een schrijven van 30 leden van 
de Gereformeerde Kerk te Hillegom en van 61 leden der Gereformeerde Kerk te Assen, waarin 
onderscheidene verklaringen worden gedaan, en die de navolgende voorstellen bevatten : 

a. de Generale Synode herroepe de onrechtmatige besluiten (zie punt 1, 2, 3 van C der 
vermelde verklaringen) door de Generale Synode van Arnhem 1902 genomen ; en ook 
die met betrekking tot de inlijving der Theologische School te Kampen bij de Theologische 
Facul te i t der Vrije Universiteit te Amsterdam; 

b. de Generale Synode spreke zich duidelijk uit, dat zij van zins en willens is, na te 
leven het door allen bij de de vereeniging der beide Kerkengroepen in 1892 voor Gods 
aangezicht aanvaarde beding, luidende: wa t de opleiding tot het leeraarsambt betreft , 
oordeelt de Synode te moeten handhaven het beginsel, dat de Kerken geroepen zijn, 
eene eigen inrichting tot opleiding harer leeraren te hebben, ten minste wat de godge-
leerde vorming b e t r e f t ; en 

c. da t der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag te Amsterdam 
de verplichting worde opgelegd, voortaan rekening en verantwoording te doen aan de 
steeds eerstvolgende Generale Synode der Gereformeerde Kerken van de door de Generale 
Synode toegestane en door de Gereformeerde Kerken ten behoeve der Theologische 
Faculteit der Vrije Universiteit gehouden collecten. 

De commissie adviseert der Generale Synode (volgt de conclusie in het artikel der Acta). 

W. B. RENKEMA, Rapporteur. 
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BIJLAGE LI. 
(Art. 97 en 160.) 

Bezwaarsohrift tegen het besluit der laatstge-
houdene Provinciale Synode van Friesland, 
in zake het protest van Prof. L. Lindeboom 
tegen de leer van Dr. A. Kuyper Jr., dat 
Paulus wedergeboren en een Godslasteraar 
was. 

De laatstgehouden Provinciale Synode van Friesland lieel't mijn bezwaarschrift tegen de 
leering van DR. A. KUYPER JR., redacteur van de »Friesche Kerkbode" en bedienaar des 
Woords te Makkum: dat Paulus, toen hij een Godslasteraar was en een vervolger en een 
verdrukker der gemeente, toch reeds wedergeboren was, ongegrond verklaard. Tegen die 
ui tspraak kom ik bij u in hooger beroep, gelijk ik van het voornemen daartoe kennis heb 
gegeven aan den Scriba der Synode. 

Door de vriendelijkheid van der. Scriba ben ik in staat gesteld, u mijn bezwaarschrift en 
de uitspraak der Synode aan te bieden in bijgaande (2 ex.) gedrukte Ac ta der Friesche 
Synode. Dit ontslaat mij van de taak, u het beloop van dit geding van den beginne af mede 
te deelen. 'k Voeg hierbij, ter completeering, een exemplaar van Nr. 10 van den vijfden 
Nr. 1 en 2 van den zesden jaargang van »Wat zegt de Schr i f t ?" , waarin ik uiteengezet heb 
de gronden voor mijn bezwaar, dat de bedoelde leering in strijd is met de Heilige Schrift en 
de Gereformeerde Belijdenisschriften, welk betoog in de Acta niet is opgenomen. 

Met dankbare waardeering mag ik constateeren, 'dat de Synode betreffende twee punten 
van mijn bezwaarschrift mij in het gelijk heeft gesteld. 

1". De Synode heeft de wijze van optreden van den Kerkeraad te Makkum, die in het 
bezwaarschrift met de stukken is aangewezen, afgekeurd als te kort schietende in waar-
digheid ; daardoor heeft zij ook versterkt de uitspraak der Classe Bolsward, dat elk lid 
der Gereformeerde Kerk het lecht heeft, bedenkingen in te brengen tegen eene leering 
van een lid eener Gereformeerde Kerk; en dat derhalve de Kerkeraad geroepen is, die 
bezwaren te onderzoeken. Ik kan dus dit punt als afgedaan ter zijde laten ; behoudens 
de opmerking, dat mij ten eenenmale onbegrijpelijk is deze verklar ing: »uit de beide 
ons ten dienste staande schrifturen van den Kerkeraad is ons echter niet gebleken, wat 
door den protestant genoemd wordt »miskenning van het recht en de roeping van al de 
hoogleeraren der Theologie tot getuigen tegen afwijking van de zuivere leer". De Ker-
keraad heeft publiek uitgesproken, en dat hij op het gebied der leerstellige Godgeleerdheid 
wenscht te luisteren naar het oordeel van desbevoegde Godgeleerden, en wel naar die 
twee, die God aan zijne Kerken gaf voor het onderwijs in de dogmatiek". Werden 
daarin niet zoo duidelijk mogelijk al de hoogleeraren, die niet in de dogmatiek onder-
wijzen, door en voor den Kerkeraad onbevoegd verklaard, om op het gebied der leer 
mede te spreken en tegen wat huns inziens dwaalleer is, te getuigen, zoodat de Kerke-
raad zich gerechtigd acht, naar hen niet te luisteren ? 

2°. De Synode heef t ook in 't wezen der zaak instemming betuigd met mijn bezwaar tegen 
den grond van de uitspraak der Classe Bolsward, die oordeelde »in bedoelde uiting van 
Dr. KUYPER geen strijd te vinden met de Belijdenisschriften onzer Gereformeerde Kerken, 
aangezien de beschouwing, die aan deze uiting ten grondslag ligt aangaande de verhou-
ding tusschen wedergeboorte en bekeering, ten allen tijde binnen onze Gereformeerde 
Kerken is geleerd en door deze Kerken is toegelaten". 

Vooral in onzen tijd, nu velen, bij gebrek aan argumenten uit de Belijdenisschriften, zich 
gaarne beroepen op wat vroeger en later door dezen en genen in de Gereformeerde Kerken 
is geleerd of thans geleerd wordt, is deze uitspraak der Synode van groot be lang: »dat het 
niet aangaat, zonder meer, voor de Belijdenisschriften zich te beroepen op wat door de ver-
dedigers der Confessie geleerd en beleden is geworden. De Classe Bolsward had tot adstructie 
van haar oordeel, uit de Belijdenisschriften zelve moeten aantoonen, dat de klacht des hoog-
leeraars ongegrond w a s " . Zóó kunnen wij weder opkomen uit het moeras der particuliere 
meeningen van personen, waarin de Kerken al meer en meer hare vastigheid en zekerheid 
zouden verliezen, en weder staan en bouwen op den hechten bodem van het ofticiëele kerk-
lijke s tandpunt en fundament van de welbeproefde duidelijke leer der Belijdenisschriften, die 
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voor de Gereformeerde Kei ken m Nederland de Formulieren van Lenigheid zijn, he t gemeen 
accoord der kerkelijke samenleving. 

Door de beslissing dei Synode van die twee zaken is alzoo het geding beperkt tot de hoofd-
zaak, nl. de vraag is de leenng, dat Pauliis wedeigeboren en een Godslasteraar was, al, of 
niet, in strijd met de leer onzer Belijdenisschriften? De Fnesche Synode heeft, mi jn bezwaai 
afwijzend, gezegd met m strijd Heeft zy echtei , dat doende, nu ook zelve gedaan, wat zij 
Bolswaid's roeping achtte, nl. uit de Belijdenisschriften zelve aangetoond, da t de klacht 
ongegrond was > Dat heeft de Synode niet gedaan W a t zij wel gedaan heeft, is di t . 
ZIJ heeft 

a t i i zijde gelegd mijne «ugumentatie tegen Dr K. s exegese van 1 Tim. 1 . 1 3 , van 
welken tekst de Clisse Bolswaul wel melding heeft gemaakt, doch zonder ei op in te 
, ,aan en te ondei zoeken, wa t de Schrift zelve zegt van de gewraakte leering. Dat de 
Synode dit haai doen t iach t te dekken met een woord van mij, is m i. meei handig 
dan waardig Ik kom daarop teiug, na eeist de svmbolische quaestie te hebben bespioken. 

b mijn bezwaar ongegrond verklaard, en daai toe voldoende geacht de enkele opmerking, 
dat de Belijdenisschriften m de aangehaalde getuigenissen spreken vai. »de bekeeruig 
en de uitwerking dei wedei geboorte, ' a n de werkzaamheid des geloof» , terwijl het in 
dezen strijd nut gaat over »de dadelijkheid des geloofs", den »actus fidei", maar over 
»het zaad dei wedergeboorte ' , de potentie des geloofs, waai uit op Gods tijd de geloofs-
bevvegingen voortkomen". 

c. de meening uitgespioken, dat »het den piotesteeienden hoogleeraai voorzekci nietonbe-
kend zal zijn, dat er uitdrukkingen m onze Symbolen en Liturgische schriften aanwijs-
baar zijn, die de aingevallen leer s t eunen ' . 

Om met het laatste c. te beginnen opmerkelijk zijn de bevvooi dingen van die uiting dei 
Synode. Er staat met dat deze leei de uitgedrukte, duidelijke leer der Belijdemsschuften 
is. Ook niet dat deze leer, hoewel niet met zoo vele woorden uitgedrukt, m laegirsel daann 
is vervat. Alleen dit zegt de Synode, dat er »uitdrukkingen" »aanwijsbaai" zijn, die de 
aangevallen leer »s teunen ' . Aangenomen dat zulke »ui tdrukkingen ' inderdaad zoudeli zijn 
aan te wijzen, ïedei uwer gevoelt, hoe zwak dan nog de zaak van »de aangevallen leer" zou 
s t a a n , immers met het >steun' zoeken in Confessie of Heihge Schrift, voor eene of andeie 
leer is het ware princiep en de waie methode van uitleggen en bewijsvoeren, maar allei 
roeping is, de duidelijke, ui tgedrukte leer ,der Symbolen en der Schrift te kennen en te 
leereii. Ln wat »uitdrukkingen' aangaat, m geen enkele wetenschap bouwt men eene leer 
of eene stelling op »ui td iukkingen ' , al mochten die op zichzelve daaivoor schijnen te pleiten. 
Alleen zulke »uitdrukkingen", die blijkbaar de uiting zijn van den geest en de k iach t van 
geheel den gedachtengang kunnen dienen tot demonstratie en a igumentat ie »Uitdrukkingen" 
buiten het oigamsch verband van het geheel, uit de Symbolen en uit de Heilige Schnf t 
genomen, hebben in den loop der tijden allerlei dwaalleeraars gebruikt, om hunne dwalingen 
te bedekken en zich sterk te maken tegen de duidelijke leer, de analogia fidei 

Even opmerkelijk is het, dat noch de commissie van advies, noch de Synode zelve eene 
poging gedaan heeft om die h. i »aanwijsbare" uitdrukkingen ook aan te wijzen, maar zich 
bepaald cot een beroep op mijne bekendheid met dezelve. Daai tegen moet ik de veizekeung 
stellen, dat zulke uitdiukkingen mij volstrekt niet bekend zijn Tot mijn leedwezen moet ik 
er bijvoegen, dat het mij ten zeerste bevieemdt, dat eene kerkelijke veigadering, en wel eene 
Piovinciale Synode, zich van zulk een hol, gioot woord kon bedienen als schild en wapen 
tegen een gemotiveerd bezwaar. Voor mij, en ik verhouw, ook voor u, blijkt uit die ui t ing 
dit wel zeei duidelijk, dat de Synode geene kans heeft gezien aan te toonen, dat die »aange-
vallen leer ' de leer dei Belijdemsschuften is, hetzij duidelijk geleerd, of in beginsel daarin 
vervat 

Wat b. aangaat , de reden dei ongegrondverklaring van mijn bezwaai, daai tegen moet ik 
opmerken 

1°. dat de Synode de quaestie met duidelijk heeft gesteld en voorgesteld, 
2°. dat haar tegenspraak geene wedei legging mag heeten zelfs geene ernstige poging tot 

wederlegging. 
1. De quaestie gaat niet ovei »het zaad der wedergeboorte", de potentie des geloofs, in 

abs t rac to , maar hierover ot in eeren van de geboorte af wedergeborene »het zaad der 



1 6 8 

wedergeboorte", zooals Dr. K, het ui tdrukt (Eriesche Kerkbode, 12 Mei jl. 2e blad), »jaren 
lang zonder eenige ontkieming onder de aardkluit verborgen kan zijn", zóó dat een 
wedergeborene tot in rijpen volwassen leeftijd als »een Godslasteraar, en een vervolger, 
en een verdrukker" tegen Jezus en zijne Gemeente kan woeden; m. a. w„ of een 
wedergeborene, een door Gods almachtige genade herschapen, uit de dooden opgewekte 
zondaar inwendig en uitwendig kan leven zonder eenige werking des geloofs, ja, als 
dood door de misdaden en de zonden, vervreemd van het leven Gods door de onwetend-
heid die in hem is; of dus de nieuwe mensch en de oude mensch in den wedergeborene 
twee menschen zijn, die los naast elkander liggen, zoodat de nieuwe mensch noch eenigen 
tegenstand biedt tegen, noch eenig smartgevoel of zelfs eenig besef heeft van de God 
en Christus lasterende woede van den ouden mensch. Dat is de quaestie. 

2. W a t de ongegrondverklaring van mijn bezwaar aangaat — de door mij aangehaalde uit-
spraken der Belijdenisschriften, enkele uit vele, spreken zoo duidelijk en krachtig mogelijk 
uit, dat de weiergeboorte den mensch, zonder onderscheid van leeftijd, »maakt tot eenen 
nieuwen mensch", »en doet hem leven in een nieuw leven, en maak t hem vrij van de 
slavernij der zonde," artikel 24 G. B.; »alzoo dat alle diegenen, in wier harten God op deze 
wonderbaarlijke wijze werkt, zekerlijk, onfeilbaar en krachtiglijk wedergebc ren worden en 
daadwerkelijk gelooven" (Artt. t. d. Remonstranten II!/IV, 12). Dat het »daadwerkelijk 
gelooven" alleen mogelijk is op eenen leeftijd van zekere ontwikkeling der redelijke ver-
mogens, spreekt vanzelf; maar in dit geding hebben wij het ook niet te doen met eerr 
klein kind, doch met eenen man van volwassen leeftijd, van vergevorderde geestesontwik-
keling, en die reeds een voorman was onder de vervolgers van den Nazarener. Is er uu 
eenig beginsel, is er één woord te speuren in de Belijdenisschriften, dat de genoemde 
werking en vruchten inwendig en uitwendig kunnen ontbreken bij eenen wedergeborene, 
die tot ontwikkeling des verstands en onderscheiding des oordeels gekomen is? Ik ken 
er geen. Volgens de Belijdenisschriften zijn er geen twee soorten van wedergeboorte: 
de ééne jarenlang zonder, de andere met daadwerkelijk geloof en bekeering. De weder-
geboorte is bij allen, bij kinderen en volwassenen, dezelfde: het wegnemen van het 
steenen har t en het geven van een vlecschen h a r t ; de instorting van een nieuw leven, 
de opstanding uit de dooden, de inplanting in Christus, den waren wijnstok ; bij niemand 
een inleggen van zeker zaad, dat gevoelloos is als een steenen hart , en den aldus 

• bezaaide nog jaren lang geestelijk roerloos in den dood en het graf van de leugen en 
den dienst des Satans laat liggen en in 't slijk der zonde zijn vermaak vinden, 't Is 
dus niets anders dan gezichtsbedrog, waardoor de Synode kon meenen, dat de enkele 
opmerking: de aangehaalde stukken spreken niet van het zaad der wedergeboorte, de 
potentie des geloofs, de gronden van mijn bezwaar deed wegzinken voor hare oogen. Ik 
heb aangetoond, dat volgens de leer der Belijdenisschriften het zaad der wedergeboorte 
in allen, die God met deze wondere genade beweldadigt, ontkiemt en wortel schiet en 
opwaarts spruitend vruchten voortbrengt van geloof en bekeering. Nu had de Synode 
moeten aantoonen, dat de Belijdenisschriften althans ruimte laten voor de meening, dat 
niet in allen de wedergeboorte van stonden aan het leven werkt en bij het opgroeien 
en de geestesontwikkeling van een kind inwendig en uitwendig de werking van dat 
leven naar zijnen aard gevoeld wordt en zich openbaar t ; dat die werking wachten 
moet op »Gods ti jd", en dat »Gods t i jd" bij sommigen zóó laat komt, dat zij, trots het 
leven uit God in hen, in de leugen en boosheid des Satans jaren lang zijnen Naam 
lasteren. 

Dr . K. gebruikt het beeld van een zaad, dat jarenlang »zonder eenige ontkieming onder de 
aardkluit verborgen kan zijn". Aan eenen kenner van zaden en planten heb ik onlangs ge-
vraagd, of dat heeld juist kon heeten. Het ontkennend antwoord luidde: elk zaad, een bloem-
zaad, een eikel, een noot, in goeden grond gelegd, ondergaat van stonde aan den invloed van 
de goede aarde, den zonneschijn en den regen. Naar hun onderscheiden aard hebben die 
zaden korter óf langer tijd noodig om te ontkiemen, te wortelen, boven den grond te komen 
enz . ; maar in elk levend zaad begint van stonde aan de levenskracht naa r haren aard te 
werken. Leer t ook de Zaligmaker dit niet in de gelijkenis van den zaaier? Het zaad, dat in 
de goede aarde valt, brengt vruchten voor t ; wel in onderscheidene mate, doch vruchten 
draagt al het zaad, dat in de goede aarde valt. 
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Hiei behoort ook de vraag te worden gesteld wat veistaan de Fnesche broedeis door 
»het «aad der wedergeboorte"? Jets anders, of iets mindeis dan de wedergebooi te ze lve ' 
Volgens de Confessie en de Heilige Schrift is de mensch dood ot levend, wedei geboi en of niet 
wedergeboren. De wedergeboorte kan wel onderscheiden worden in engeien /in, de inplan-
ting van het leven, waai dooi de zondaar woidt herschapen naar Gods beeld , en m ruimeien 
zin: de ontwikkeling, gioei en bloei van het le\en der genade. Maar de wedergeboorte en 
heiligmaking is van strnde aan geheel, volkomen , niet in de graden of trappen maar in de 
deelen. 't Is zeer de vraag, of het goed is, de wedei gebooi te in engeien zin een »zaad der 
wedei gebooi te' te noemen, en dus een zaad gelijk te stellen met, of m de plaats van de 
geboorte en het leven. beter gezegl 't is openbaar dat dit geheel verkeerd is. Onze Belij-
denisschriften spreken cok van »zaad der wedergeboorte" maai met alzoo als Dr K. en de 
Fnesche Synode ln de Vijf Aitt. t d Rem. 1II/1V, 17, zeggen do vaderen, dat de wijze 
God het Evangilie »lot een zaad der wedergeboorte en spijs der ziel veroidineerd heeft" , 
blijkbaai met het oog op 1 Pet 1 23—25, en m V, 7 »dat God ook in den diepsten val 
nog in de wedei geborenen bewaart dit zijn onverderfelijk zaad, waaruit zij wedergeboren zijn, 
opdat het met verga, noch uitgeworpen w o r d e ' Dit is dus wel duidelijk, dat de Geiefor-
meerde Belijdenisschriften niet de wedergeboorte zelve een zaad noemen, noch de wederge-
gebooite in engeren zin beperken tot een zaad, waarui t te eenigen tijde de wedergeboorte 
voortkomt. Reeds daarom is die beeldspraak, al vvaie ze ook met gansch onjuist op het 
terrein van he t plantenleven, m dit geding af te wijzen ah onbruikbaai en onwaai . 

Het hier passend beeld is een kmd Een kmd heeft naar /iel en 1» haam al de vermogens 
en deelen van eenen mensch, die zich bij het opgroeien ontwikkelen naar hunnen aard. I en 
kind is met een embryo of ander schepseltje, waarrn, om brj vergelrjkrng met »het zaad der 
u'ederqiboorte" te spieken, »het zaad der geboorte" ja ien lang stil en onaandoenlijk als in 
doodsrust i s , maar een wezen, waarin het leven van stonde aan werkt en zich openbaart in 
de gewone levensverrichtingen des l ichaams, en met alleen des hchaams, ook de ziel des 
kinds spreekt uit de bewegingen van oog en hand, uit lach en traan, uit de teekenen van 
verlangen naai de moederbolst. Ondenkbaar is een naar ziel en lichaam, zooals men zegt, 
»welgeschapen' kind, dat 20, 30 jaren zou woidcn zonder in zich het menschelijk leven te 
gevoelen en het te openbaren in woorden en daden. Veibeeldt u verJer een kind, dooi God 
met genu ien aanleg en gaven begiftigd, dat tot in den volwassen leeftijd rondwandelde als 
een idioot, of een kmd met heldenaard, dat, groot geworden, zonder ophouden vei keerde bij 
lafhartigen, die vreezen en siddeien bij het minste gerucht van gevaar. Dat, zegt gij, zou 
alleen een ziekelijke cn geheel ontstelde fantasie mogelijk kunnen achten. Maar zegt dan 
ook, hooggeachte heeren en broeders, of dat wel mogelijk te achten zou zijn op het gebied 
van het zooveel hooger en kiachtiger en heerlijkei leven, dat de almachtige God werkt en 
geeft in de wedergebooi te ' In bovengenoemd artikel V, 17 nemen de vaderen de almach-
tige werking God-, waardoor Hij het natuuil i jk leven voir tbiengt en onderhoudt, tot een 
beeld en voorbeeld van Gods bovennatuui lgke werking, waariooi Hij ons vvederbaart, en het 
nieuwe leven doet groeien en zich naar buiten openbaren in vruchten van geloof en bekeeiing. 
Ook de Heilige Schrif t vergelijkt de wedergeboienen bij nieuwgeboren kindeikens, die ver-
langen naai de moederborst, 1 Petr. 2 2 en 3, met opwekking om alzoo zeer begeerig te 
zijn naar de redelijke onvei valschte melk des Woord«, en m toenemende mate te ei varen dat 
de Heer en Zaligmaker, die in dat Woord tot hen komt en door den Geest zich te genieten 
geeft, goedertieren is. 

He t is dus duidelijk, dat de Synode tegen mijn bezwaar gansch ten onrechte als a igument 
aanvoert, dat de geciteerde plaatsen der Belijdenisschriften met spieken van »het zaad dei 
wedergeboorte ' a omdat deze geen »zaad der wedergeboorte" kennen, dat de plaats van 
de wedergeboorte en den wedergeborene inneemt , b omdat zij leeren, dat de genade Gods 
m alle wedei geborenen werkt en uit haren aard bij het opgroeien van het wedergeboien 
kmd die werking ook naai buiten openbaart m de behoefte aan Gods genade in Chnstus en 
een vei maak in de Wet Gods naar den inwendigen mensch. 

Ook Dr. KUYPER zelf heeft, bewust of onbewust, die theorie van het »ondei de aardkluit 
zonder eemge ontkieming jaren lang vei borgen zaad" ter zijde gezet, ontkend en tenietgedaan 
Immeis , hij kent aan den wederboren, God en Christus lasterenden Paulus eenen nieuwen mensch 
toe en eenen ouden mensch. Maai daardoor treedt het ongerijmde van die leei nog helderder 
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in het licht. Dat de lastering c. a van Paulus niet uit den nieuwen mensch kon voortkomen, 
spreekt vanzelf; doch dat de nieuwe mensch den ouden mensch laat begaan, zelfs niet bemerkt 
da t die oude mensch de oude, booze, Gode vijandige mensch i s ; dat alzoo in Paulus de oude 
mensch de heerschersplaats van den nieuwen mensch inneemt, ja, goed bezien, de wederge-
boren Paulus zelf is — dat is eene leering zóó innerlijk tegenstrijdig, zóó anti-psychologisch, 
zóó irrationeel, dat bij eenig na lenken de ongerijmdheid er van in het oog vallen moet. 
Volgens de Belijdenisschriften en de Heilige Schrift werken in den wedergeborene de oude 
mensch en de nieuwe mensch; strijden zi j ; is do nieuwe mensch het kenmerkende, het leven 
van den wedergeborene, dat door den ouden mensch wordt bestreden, en wel gevangen genomen 
kan worden, doch niet onderworpen en dienstbaai gemaakt. De opstanding van den nieuwen 
mensch is tegelijk de afsterving van den ouden mensch (Catech. Zondag 33). Wie nochtans 
staande wil houden, dat Paulus een nieuw mensch was geworden, toen hij God lasterde, 
moet aantoonen, a. dat in een wedergeboren kind wel de zonde van Adam, niet de genade 
van Christus ontkiemt en w e r k t ; b. dat bij het opgroeien wel de oude mensch, niet de 
nieuwe mensch werkt in en inwerkt op verstand, har t en consciëntie; dat wel de oude mensch 
in zijne vruchten naar buiten openbaar wordt, maar je nieuwe mensch geheel verborgen 
blijven kan, ja, als een lijk koud en roerloos in den schoot van den ouden mensch neder-
liggen en als dood in zijne macht gehouden worden. 

De Synode heeft a. mijne exegetische wenken afgewezen als niet behoorende tot het geding. 
Ook daartegen moet ik opkomen. Zij heeft een wel handig, maar toch niet goed gebruik 
gemaakt van mijne door haar aangehaalde woorden. Dat die woorden, op zich zelve gelezen, 
daartoe eenige aanleiding konden geven, moet ik erkennen. Het is ook inderdaad zóó, dat de 
v r a a g : »is cene leer Gereformeerd of niet ?" alleen uit de Belijdenisschriften kan beantwoord 
worden. Doch de Synode zag voorbij, <x dat het door mij gesteld geva l : dat de Classe 
Bolsward zich alleen tot genoemde vraag bepaalde, in dit geding niet het geval, i s ; ß dat ik, 
daarop wijzende, de noodzakelijkheid heb betuigd van het onderzoek, wat de Schrift er van 
zegt, in den door de Classe gememoreeiden tekst 1 Tim. 1 : 13 en elders; y dat ik heb 
aangetoond, dat die tekst wel terdege licht ontsteekt in deze quaest ie; S dat ik der Synode 
dringend heb verzocht, te doen wat de Classe heeft nagelaten. Ook afgezien van dat alles, 
is het toch eisch van Gerefoi meerde behandeling der leerverschillen, dat de Belijdenisschriften 
worden uitgelegd in het l : cht van Gods Woord ; al wat blijkt niet uit en naar de Heilige 
Schrift te zijn, is in beginsel ook niet Gereformeerd (Art. 7 der Geref. Geloofsbelijdenis). En in 
ons geval hebben wij het niet alleen te doen met »eene bepaalde leering" aangaande weder-
geboorte en bekeering, maar ook met eenen bepaalden persoon, en wel eenen, van wien de Heilige 
Schrift spreekt, en met de uitspraken der Heilige Schrift aangaande zijnen geestelijken staat. 
Daarbij komt, dat ik in het als bijlage gezonden No. 1 van »Wat zegt de Schr i f t?" wel 
terdege ook strijdigheid met de Heilige Schrift als bezwaar heb genoemd, èn dat Dr. KUVPER, 
geene poging doende om uit de Belijdenisschriften zijn gevoelen te bevestigen, wel zich beroept 
op zijne uitlegging van 1 Tim. 1 : '13 en andere plaatsen. Daarom wijs ik nu nog in ' t k o r t 
op de strijdigheid dier leer inet de Heilige Schrift . Dat doende spreek ik niet over »al óf 
niet juiste uitlegging van dezen of genen tekst" op zich zelve, maar over eene uitlegging, die 
dienst moet doen om de gewraakte leer te steunen en met den duidelijken zin der Schrif tuur 
in strijd i s ; die alzoo mede tot waarschuwing kan dienen, hoe gevaarlijk het is, met vooraf 
vastgestelde meeningen te kornen tot de Schrift , en te pogen, hare woorden daarmee in 
overeenstemming te brengen. Wat ik hier in 't kort voorstel, in aansluiting aan hetgeen 
vervat is in de »Acta" der Friesche Synode, ben ik bereid voor uwe vergadering nader uiteen 
te zetten en te bewijzen. 

1. De meest gewichtige Schrif tuurplaats te dezer zake is ongetwijfeld wel 1 Tim. 1 : 13, 
omdat Paulus daar, naar ieders toestemming, spreekt van zijne geestelijke gesteldheid, 
vóór de Heere hem is vei schenen op den weg naar Damascus. In 't licht van dien 
centraaltekst, van dat hoofdgetuigenis moeten dus de andere worden bezien en uitgelegd. 
In 't bezwaarschrift aan de Provinciale Synode meen ik te hebben aangetoond, dat 
aan Paulus, in den tijd toen hij Godslasteraar was, nog geene barmhait igheid was 
geschied, maar hij toen een onbegenadigd zondaar w a s ; en dat hij door de barmhar-
tigheid des Heeren gesteld is tot een toonbeeld van zijne langmoedigheid over de 
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zondwen, die 111 de onwetendheid der ongeloovigheid den weg dei genade verweipen en 
lasteren (Acta, bl, 10 en '20). 

2. Bij Gal 1 15 en 16 woiJ t het den oprneikzamen lezei spoedig dagheldei, dat Paulus 
spieekt van zijne afzondering van moeders lijf aan tot het Apostelambt, en van de 
roeping tot dat ambt op den weg naar Damascus door God, die hem (vs. 12) het 
Evangelie heeft gegeven en geleerd dooi de openbaring \ a n Jezus Christus Die roeping 
viel saam met de ïoeping ten leven, waaidooi God eenen zondaai t iek t uit de macht de' 
duisternis en ovei/et m het Koninkrijk van den Zoon zynei liefde (Col 1 13). Da t 
blijkt uit de geschiedenis zijner roeping en ook uit die plaatsen, waai Paulus zich 
noemt eenen »geroepen Apostel". In Rom 1 6 licht hij het »gerocptn Apostel" (vs 1) 
toe door te zeggen »wij hebben ontvangen genadi en liet Apostehcliap". Overvloedig 
duidelijk wordt het daarenboven uit de woorden van Ananias tot Paulus over zijne 
voorverordineeiing en de uitvoering daa ivan , welk getuigenis tot toelichting kan dienen 
van het »afgezonderd en »geroepen" (Gal. 1 15) »de God onzei vadeien heeft u te 
voren veiordend, om zijnen wil te kennen, en den Rechtvaardige te zien, en de stem 
uit zijnen mond te hooren", met het doel om »Hem getuige te zijn bij alle menschen 
van hetgeen gij gezien en gehooid hebt" . Deze wooiden woiden nog verhelderd dooi de 
daad van Ananias, die niet in de eei=te plaats het Apostelambt, maa r Paulus ' peisoonlijken 
s taa t en verhouding tot God en den Heeie Je/us betreft, nl .de beteekei.mg en vei zegeling 
van de vergeving der zonde door den doop, welke aldus woidt ingeleid en verklaard 
»en nu, wat vei toeft gi j ? sta op en laat u doopen, en une zonden afwasschen, 
aanroepende den Naam des Heeren" (Hand. 22 . 14—16). 

3. In Rom 7 stelt Paulus zijner, to enmahgen staat en toestand, zijn vei maak in 
de wet Gods naar den inwendigen mensch en zijnen s tn jd me t den ouden mensch, 
de wet dei zonde, tegenovei zijn »eeitijds" (vs. 9), toen hij, evenals alle onwedei-
geboren Joden en alle heidenen, de Wet met kende in haar geestelijken zin en strekking 
(Acta, bl. 20). 

4. Voegt hierbij de dooi gaande vooistelling bij Paulus en in geheel de Scliiift van den 
staat der na tuur als geheel tegengesteld aan dien der wedergeboorte, in al de teksten, 
waarin sprake is van het »eertijds" (Acta, bl 20) , van »m Christus Jezus zijn", »in 
den Geest", tegenover het zijn in het vleescli (Rom. 8 e d, vgl Joh. 15) W a s Paulus 
wedergeboren, dan was hy immers dooi een oprecht geloof Christus ingeplant, een 
levende rank van den waren Wijnstok. Hoe kon hij dat dan zijn zonder vruchten te 
dragen ' Hoe kon hij dan wandelen naar het vleescb, en met naar den Geest? Hoe 
kon hij dan behooien tot hen, die den Heere Jezus Chns tus niet l iefhebben, ovei wie 
hij zeil latei den vloek uitspreekt (1 Cor 16 22)? In al de brieven van Paulus, in 
geheel het N Testament, en ook in het O Testament, is geen enkele tekst, geen enkel 
woord, dat eenige ruimte laat vooi de meening, dat iemand, die met den Heere vreest 
en in zijne wegen wandelt, die het Evangelie van Christus niet gelooft maar verwerpt, 
een kind Gods, een wedeigeboiene, een m beginsel geloovige zou kunnen z i jn , alle 
de zoodanigen vvoiden geioepen tot bekeering en bedreigd met het vuur des tooins 
van God, die wiake zal doen over allen, die Hem niet kennen en het Evangelie zijns 
Zoons ongehoorzaam zijn. 

Onze slot«om kan deihalve geene andeie zijn dan deze, dat die leei van Di. Ku\PKR evenmin 
te vinden is in de Heilige Schrift als in de Geieformeerde Svmbolen, endat zij evenzeei tegen 
de Heilige Schrift als tegen de Gereformeerde Symbolen strgdt . 

Die »ui t ing ' van Dr. KUYPLK en de uitspiaak daarovei van de Tiiesche Ŝv node beti eft met 
eene leenng, die aan den omtrek ligt in ver veiwijdeid veiband met het har t der leer van 
Chris tus , zij raakt het wezen en het har t van de leer der waarheid en der godzaligheid, en is 

met de analogia fidei, met het oiganisme en de hoofdgeledmgen van de gezonde leer zoozeer 
m strijd, dat zij in de Kei k des Heeren niet mag worden geduld. Laat mij dit nog in enkele 
punten mogen aanwijzen. 

Uit die leering van Dr. KUYPEK moet volgen 
I, dat de drieeemge God, de God des Verbonds in sommige wedeigeborenen een met 

volkomen weik zou werken 
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dat de Vader het voornemen der verkiezing uitvoert door een uitverkoren kind het 
leven in te storten, én — verder jaren lang Zich on t t r ek t ; 

dat de Zoon zulk een kind met Zich vereenigt, én — verdei jaren lang zijne inwerking 
op en in dat kind t e rughoud t ; 

dat de Heiliye Geest in dat kind woning maakt en de hebbelijkheid des geloofs werkt , 
én — verder jaren lang Zich ter ruste l e g t ; 

dat dus de verkiezing Gods tot zaligheid, de verlossing door het bloed van Christus, 
en de heiliging door den Geest jaren lang zonder vrucht kunnen blijven in eenen weder-
geboren uitverkorene. 

Randt zulk eene leer Gods eere niet aan ? Ligt en leidt zulk eene leer niet op den 
weg van het deïsme, hetwelk leert, dat God wel de wereld heeft geschapen" maar ze 
daarna aan zich zelve en het toeval heeft overgegeven ? 

II. dat er twee soorten van wedergeborenen zijn, zoowel onder volwassenen als kinderen : 
de eene, in wie de geloofspotentie lang als levenloos »onder de aardklui t ' ' b l i j f t ; de 
andere, in wie het geloof van stonde aan door den He'ligen Geest ontkiemt, opgroeit 
en vruchten voor tbrengt ; de eene, in wie, vernieuwd zijnde, nochtans alles oud bl i j f t ; 
de andere, in wie alles nieuw wordt. 

Dat gaat lijnrecht in tegen de Heilige Schrift, die van ieder en allen zegt : »hetgeen 
uit het vleesch geboren is, dat is vleesch, en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is 
geest" (Joh. 3 : 6—8). »Zoo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw 
schepsel; het oude is voorbijgegaan; zie, het is alles nieuw geworden" (2 Cor. 5 : 17). 

III. dat er bij wedergeborenen scheiding kan zijn, bij Paulus was , tusschen de wederge-
boorte en de bekeering ; scheiding ook tusschen de genade en de na tuur , naar Doopersche 
wijze; wijl bij Paulus wel het natuurl i jke leven zich ontwikkelde en met die ontwikkeling 
de zondepotentie, maar de genade jaren lang zonder kracht en invloed bleef op die 
ontwikkeling des kinds en des mans. 

IV. dat een wedergeborene jaren lang vreemd kan blijven van Gods Woord en Evangelie, 
en van de Gemeente, die zijnen Naam belijdt en looft, al hoort hij het Evangelie en 
aanschouwt hij de wondeien van Gods genade in de heerlijkste toonbeelden; zooals 
Paulus dikwerf heef t gehoord en gezien, zonder in het allerminst eenige trekking des 
har ten tot het Evangelie, den Zaligmaker en de Gemeente te gevoelen; 

dat aldus een wedergeborene oogen kan hebben die niet zien, en ooren die niet hooren ; 
levend gemaakt zijn en toch doof en blind en stom voor Gods stem en afkeerig van zijn 
Woord en zijn volk; dat hij kan behooren tot de gemeenschap der heiligen en de 
heiligen h a t e n ; en dat alzoo de Schrift wordt gebroken, die daar zegt, dat het geloof 
in Christus en de liefde tot het volk des Heeren de vrucht en het bewijs is van den 
overgang uit den dood in het leven (1 Joh. 3 : 14, 23) 

V. dat de nieuwe mensch kan zijn geboren en reeds vele jaren tellen zonder nog den 
ouden mensch te hinderen in zijne volstrekte mach t over al de vermogens van ziel en 
l i chaam; dat het kindschap Gods en de heiligmaking door den Heiligen Geest kan 
samengaan me t de heerschappij des Satans en den gewilligen dienst der leugen en 
dreiging en moord blazende vijandschap tegen God en zijnen Gezalfde; 

zulke leering voert tot het antinomianisme brekende het Evangelie en de Wet, in 
schreeuwende tegenspraak met wat het Woord Gods leert (Rom. 7, Gal. 4, Col. 3 , 1 Pet . 
en elders) van den nieuwen mensch, die naar God geschapen is in ware rechtvaardig-
heid en heiligheid. 

VI. dat de bedienaar des Woords geene roeping en recht heeft om leden der gemeente, ja 
zelfs niet om den mensc'nen in 't gemeen, die God niet kennen en zich afkeeren van 
het Woord en de vreeze Gods, te verkondigen, dat de toorn Gods en de eeuwige verdoe-
menis op hen ligt, zoolang zij zich niet bekeeren; en om hen als onwedergeborenen te 
vermanen, dat zij bidden om den Geest des geloofs, die zoowel den kinderen als den 
volwassenen toegezegd w o r d t ; vruchten des geloofs en der bekeering waardig mogen 
dan niet worden gesteld tot het onmisbaar kenteeken, welks gemis de kinderen des 
Koninkrijks tot Verbondsverwerpers stempelt. 

Zóó wordt ook de baan ruim voor dezulken die, gelijk de antinomianen en andere kettersche 
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en goddelooze menschen, de genade maken tot eene oorzaak of dekmantel om de Wet te 
verachten en te ontkrachten, God= Naam en volk te schande maken, teiwijl zij de schuld 
van alle kwaad schuiven op den ou len mensch, die in Paulus wel kon woeden en lasteren 
tegen God en den Heere Christus, trots den nieuwen mensch die m hem was. 

Dat Dr. KUYPER zulks met bedoelt, is wel zeker. Doch dit neemt met weg, dat in het zaad 
door hem gezaaid deze vrucht ligt besloten en daarui t te voorschijn moet komen. Daarom 
roep ik der Generale Synode toe mannen broeders, werpt dit zaad uit de gemeente, vooi 
dat het geheel den akker bederft . Doordnngt u van het gevaar, nu reeds een Kerkeraad, ja 
ook eene Classe, ja zelfs eene Provinciale Synode zoo onder de macht van deze doodsleei des 
levens is gekomen, dat zij geene krach t hebben om er tegen te getuigen, en in plaats van 
de bresse toe te muren alle hinderpaal voor den dartelen voortgang dezer sophistische dwaalleer 
wegruimen en de breuke der Kerken met den dag grooter maken. 

Ten slotte vei oorloof ik mij, u er op te wijzen, dat deze gevaarvolle leer voor de Kerken 
eene waarschuwing 1«, die haar tot waken en bidden moet dringen. Want deze leer doet ons 
zien waartoe men komt, als men, gelijk Dr. KUÏPER e.a., ui tgaat van zoogenaamde »beginselen", 
uGeieformeerde beginselen", die noch in de Belijdemsschiiften noch in de Heilige Schrift 
worden gevonden, maar in de wereldsche wetenschap hunnen oorsprong hebben Dr KUYPER gaat 
hiervan ui t dat m den regel de kinderen des Verbonds van de geboot te af zijn wedergeboren; 
dit noemt hij zelfs het Calvinistisch beginsel van de Veibondsleer der vaderen. Noch in de 
Belijdenisschriften noch m de Heilige Schrift is die !eei te vinden; en de vader der echte 
Calvinisten getuigt luide daartegen o.a 111 zijne Institutie, Derde boek, Cap 24, § 10 en 11, 
waar hij spreekt van »degenen die droomen, dat in de uitverkorenen van de geboorte af ik 
weet met welk zaad der verkiezing is ingeplant", en waarschuwt tegen die argumenten, »die 
de cuneuse menschen lichtvaardig vei dichten zondei de Schrif t" . De Heilige Schn f t en de 
Geieformeeide Belijdenisschriften leeren wel, dat God ook van kindsbeen af in uitverkorenen 
wei kt, maar met, dat dit »de regel" is. 

Doch al ware die stelling geheel overeenkomstig de Gereformeerde leer, dan zoude daaiuit 
nog met volgen, wat Dr KUVPLR op gezag van VOETIUS daaruit haalt , beter gezegd daaraan 
vas thaikt , dat in sommigen het zoogenaamde »zaad der wedergebooi te", de potentie des 
geloofs ja ien lang zonder eemge ontkieming onder de aaidkluit kan verborgen blijven Maar 
zie, nu stri jdt de ervaring met die eeiste stelling Alleen zij die tot bekeering komen, zijn 
uitveikoren. Velen van de kindeien des Verbonds komen eerst na jaren van onverschilligheid, 
afkeengheid en verwerping van God en zijn volk tot bekeering, om met te spieken van de 
heidenen, die al hunne vroegere jaren geleefd hebben in de begeei hjkheden des vleesches, doende 
den wil des vleesches en der gedachten, God met kennend en den Satan dienend. Om nu die 
eerste stelling te kunnen vasthouden, moest de tweede er bij komen. Kan toch bij velen het 
zaad des (geloofs ja ian lang weikeloos blijven, dan is ineens alle bezwaai opgeheven om de 
stelling vast te houden, dat ook dezulken die eeist in latere jaren, zelfs 111 het laatste 
oogenblik des levens tot bekeering komen, trots hun leven in leugen en boosheid tegen God 
en menschen, ïeeds van de geboorte af vvedeigeboren zijn geweest. Nu zou men zeggen, als 
er nog eene uitzondeiing kan zijn op dien »regel", dan moet het Paulus we/en. Maar neen, 
voor die stelling is het alles waaid, dat /e lfs Paulus de Godslasteraai, voor van de geboorte 
af wedergeboien kan woiden verklaaid. En zoo komt men er toe, de Heilige Schnfc en de 
Gereformeerde Belijdenisschriften zoo te bevveiken, dat zij zich laten aanpassen aan die vooi op-
gezette manschelijke meenmgen, of, als dat toch niet wil gelukken ze zoo uit te leggen, dat 
ze van die leer zwijgen, en daaruit te concltideeren, dat zij ze niet tegenspreken. En ui t die 
stellingen spint men en daaiop bouwt men dan een geheel stelsel. Daaiui t volgt vanzelf, dat 
men bij alle kinderen der Gemeente met slechts de verkiezing onderstelt doch ook de weder-
geboorte, zoo komt men ei toe, de wedergeboorte te stellen tot giond en vooi waai de vooi 
den doop der kinderen. Dat men, alsof het wemig beteekende, de onderstelling dei weder-
geboorte schuift in de plaats van de werkelijke wedeigeboorte, is eene inconsequentie, waartoe 
de ervaung noopt, en die, strikt genomen, dringen zou tot vei lating van het aldus ontwortelde 
en ontbodemde stelsel, wat echter met wegneemt, dat de tweeledige stelling even onvervaaid 
wordt volgehouden en als de echte Gerefoimeerde leer, als Calvinistische Verbondsleer, aan-
geprezen en der Gemeente opgedrongen woidt, en in bladen en boeken als kenmerk en toetssteen 
van de echte Geieformeerdheid en wetenschappelijkheid gepropageerd, teiwijl zij inderdaad 
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even onwetenschappelijk als ongereformeerd is '). Dat daarmede in nauw verband s taa t de 
leer van het supralapsarisme, de eeuwige rechtvaardigmaking, de wedergeboorte vóór en 
zonder de roeping door het Evangelie, behoef ik hier slechts op te merken. In dien gedachten-
gang is al het werk der genade van eeuwigheid in God; niet alleen in Gods voornemen; 
het bestaat ook reëel in God en v ordt in den tijd slechts openbaar en tot het bewustzijn der 
verkorenen gebracht, Voor uitzonderingen is, goed bezien, ook geene plaats. Alle uitverkorenen 
zijn van eeuwigheid gerechtvaardigd, wedergeboren, geheiligd, en van hunne eerste wording af 
zijn zij niet zonder het beginsel van die genade en al hare weldaden te denken. Op dat 
s tandpunt loopt niet alleen de gezonde leer, de waarheid en de godzaligheid gevaar ; ook 
de eenige kenbron der waarheid die naai' de godzaligheid is, de Heilige Schrift , wordt miskend 
en gekrenkt , geforceerd om met haar gezag te dekken leeringen, die geboden van menschen 
zijn. Gelijk bij Rome de kerkleer het uitgangspunt en de toetssteen is van de exegese der Schr i f t ; 
bij de Mystieken het inwendig woord en leven; bij de Modernen de rede en het geweten ; 
komen zulke »Calvini-ten' allengs er toe, de gedachten te onderscheiden van de voorstelling, 
de „pract ische" Schrif t te verklaren en hare »stof" te verwerken naar de dogmatische taal 
en beschouwing der theologen. Zóó meent men dan gewapend te zijn tegen allen, die, zoo 
als de onderteekenaars der »vijf stellingen", bekommerd v ragen : waar toch leert de Heilige 
Schrift uwe leer óf het beginsel, waarui t gij die leer u i t sp in t ; waar is uwe schrif t tuurl i jke 
acte van bevoegdheid voor al zulk afleiden der leeringen uit één zoo'n beginsel? Als een 
passe-partout wordt de stelregel voorgehouden, dat de Schrift en de theoloog elk zijne roeping 
hebben : De Schrift spreekt zooals voor ons geestelijk leven noodig is ; de theoloog vertolkt 
de gedachten der Schrif t in zijne eigen taal, die vo egt bij zijn 't verborgen systeem zoekende 
beschouwing. Zóó doet men met de Schrift '; zóó ook met de Belijdenisschriften. Maar u veroorloof 
ik mij te vragen, eerwaarde Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, ziet gij niet, 
da t wij op die wijze eenen tweeërlei Bijbel krijgen, en tweeërlei geloof, en tweeërlei Geloofsbe-
lijdenis, en als gevolg daarvan tweeërlei kerkelijk leven en tweeërlei wandel en t u c h t : één 
voor de Gemeente, de massa der leden, die van de Godgeleerdheid niet weten; en één voor 
de Schriftgeleerden, de ingewijden, de denkers en toonvoerders, die hoog boven de Gemeente 
staan, en wier beginselen en taal, gedachten en systemen de Gemeente niet kan en niet be-
hoeft te verstaan, en die zy niet bevoegd is te beoordeelen, veelmin als strijdig met de Schrift 
en de Belijdenis te verwerpen ? Mij aangaande, Kerk van Christus in Nederland, ik acht mij 
voor God en zijne Gemeente geroepen, luide te waarschuwen tegen al zulke leeringen en be-
ginselen, die in ons midden reeds opwaarts spruiten en beroering verwekken onder het volk, 
dat God wenscht te dienen naar zijn Woord en bang is en moet zijn voor alle leer, die niet 
kan worden gestaafd met een »daar staat geschreven"; »zóó spreekt de Heere" . Laten wij 
ons hoeden voor al wa t l i jnrecht en duidelijk ingaat tegen de Schrif t , en ook voor wa t 
niet het duidelijk kenmerk draagt, uit haar te zijn genomen; ook niet wijs zijn boven hetgeen 
geschreven is ; ons niet inbeelden dat wij zouden kunnen óf moeten, wat alleen Hij kan die 
God gezien heeft en in den schoot des Vaders is: van God uit de dingen bezien en indenken 
en voorstellen. Vreezen wi j voor de Paradijs-zonde, voor allen boom en alle spijze, die begeerlijk 
schijnt om verstandig te maken boven hetgeen God ons beliefde te openbaren. Geve God den 
Kerken en ons allen die heden hier voor zijn aangezicht vergaderd zijn, genade om te ver-
staan, wat de profeet Zacharia in een gezicht den God der gansche aarde hoorde spreken, 
toen zijne Hand Jeruzalem had gemeten, en tot spijt aller vijanden haar zijn heil verzekerd: 
Zwijg alle vleesch, voor het aangez cht des Heeren ! W a n t Hij is ontwaakt uit zijne heilige 

') Het onwetenschappelijke en onware blijkt ook hieruit, da t de sterkste steun, dien Dr. K. 
zelf bij zijnen zegsman VOETIUS kan vinden, eene cirkelredeneering is, die de dingen verwart en 
op begripsverwarring berust. Immers, VOETIUS geene kans ziende, uit de Belijdenisschriften, óf 
u i t de Heilige Schrift zijn gevoelen te staven, zoekt het bewijs in de besnijdenis van Paulus . . . . 
Zóó snijdt het mes aan twee kanten ; zóó komt de »wetenschappelijke" theoloog altijd klaar 
met al wa t hij wil. Om de wettigheid van den doop te bewijzen, stelt óf onderstelt hij de 
wedergeboorte van het kind; en tot bewijs van de wedergeboorte dient de besnijdenis óf de 
doop. Alleen raak t men zoo nog wat in de moeite met eenen van de geboorte af weder-
geborene, die niet het sacrament des Verbonds heeft ontvangen; maar ook voor dat bezwaar 
is wel eenen ui tweg te vinden. 
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woning" (Zach. 2 : 1 3 ) ; opdat wij mogen ondervinden de waarheid en de k rach t dezer 
belofte: „op dezen zal Ik zien, op den armen en versfagene van geest, he die voor mijn 
Woord beeft" (Jes. 66 : 2). „Zalig zijn de a rmen van geest, want hunner is het Koninkrijk der 
hemelen" (Matth. 5 : 2 ) . Zóó zij h e t ! 

Uiv dw. heilb. broeder en mededienaar in 
de gemeente des Heeren, 

L. LINDEBOOM, 
Hoogleeraar aan de School der Kerken. 

Rapport aan de Provinciale Synode van Friesland inzake het 
bezwaarschrift van Prof. L. Lindeboom. 

In handen uwer commissie is gesteld het bezwaarschrif t van Prof. L. LINDEBOOM te Kampen 
tegen de Classe Bolsward, inzake de behandeling van Z. H. Gel. bezwaarschrift tegen den 
Rerkeraad van de Gereformeerde Kerk te Makkum op de classicale vergadering van 3 M e i j l . 

De historie is als volg t : 
in de »Friesche Kerkbode" van 14 October 1904 had de Weleerw. Zeergel. heer Dr. A. 

KUYPKR Jr., bedienaar des Woords bij de Gereformeerde Kerk van Makkum, een artikel geschreven 
over de wedergeboorte naar aanleiding van 2 Tim. 1 : 3 ; »lk dank God, Dien ik dien van 
mijne voorouderen af, in een rein geweten," en daarin de leer verkondigd, dat Paulus 
»ondanks dat zaad der wedergeboorte tevoren een godslasteraar, een vervolger, een verdrukker 
was". In No. 10 van den vijfden jaargang van »Wat zegt de Schr i f t?" had Prof. LINDEBOOM 
gewezen op »het ongegronde en gevaarlijke van die leer," en in No. 1 en 2 van den 6den 
jaargang van dit geschrift die leer, »getoetst aan de Belijdenisschriften". Een exemplaar 
van dit No. 1 en 2 Was door den uitgever gezonden aan den Eerw. Kerkeraad van Makkum, 
welke daarui t aanleiding nam om met het gezonden exemplaar No. 1 en 2 van » W a t zegt 
de Schrif t?" aan den schrijver eene missive te zenden, waarin hij 'aan Prof. LINDEBOOM 
meedeelde o.m., »dat hij diens arbeid wel op ander terrein hoopt te waardeeren, maa r dat 
hij op het gebied der leerstellige Godgeleerdheid gaa rne wenscht te luisteren naar het oordeel 
van desbevoegde Godgeleerden". Tegen deze handeling en dit schrijven des Kerkeraads 
diende Prof. LINDEBOOM bezwaar en protest in, als zijnde bovengenoemde leer in strijd met 
de leer der wedergeboorte en heiligmaking, die uit Gods Woord in de Belijdenisschi iften 
onzer Kerken is beschreven en wordt beleden; tevens den Kerkeraad verzoekende, zijnen 
dienaar over die leering te willen onderhouden. Bij dit protest werd gevoegd No. 10 en 
No. 1 en 2 van »Wat zegt de Schr i f t?" als bevattende de gronden, waarop Prof. LINDEBOOM 
die leer strijdig acht te met de Belijdenisschriften. Aan dit protest tegen de leer voegde 
Z. H. Gel. een protest toe tegen »de miskenning van het recht en de roeping van al de 
hoogleeraren in de Theologie tot getuigen tegen afwijkingen van de zuivere leer". Den 
l s t en Mei d. a. v. beantwoordde de Kerkeraad dit protest met het bericht , 

1. dat z.i. Prof. LINDEBOOM door zich tot den Kerkeraad te richten als »hoogleeraar der 
Kerken"', misbruik maakte \ a n »eene kwaliteit door de meerderheid hem ter wille van 
de minderheid ge l a t en" ; 

2. dat eene nadere uiteenzetting van Z. II. Gel. gevoelens noodig noch gewenscht was; en 
3. dat er bij den Kerkeraad geen bezwaar bestond tegen eene behandeling der zaak op de 

meerdere vergaderingen. Met dit laatste was reeds een begin gemaakt, daar Prof. 
LINDEBOOM eenige uren vóór de ontvangst dezer laatste missive zijne bezwaren en 
protesten tegen den Kerkeraad van Makkum had verzonden naar de classicale verga-
dering te Bolsward. Deze vergadering gehouden den 3den Mei 1905 besloot met 22 
tegen 6 s temmen 
a. te erkennen, dat elk lid van eene der Gereformeerde Kerken het recht heeft, om beden-

kingen in te brengen tegen eene door een lid van eene der Gereformeerde Kerken voor-
gestane leering, bij den Kerkeraad van die Kerk, waartoe zulk een lid behoort; en 

b. te verklaren, dat zij in de geïncrimineerde ui tdrukkingen van Dr. KUYPER geenen 
strijd vond met de Belijdenisschriften onzer Gereformeerde Kerken »aangezien de 
beschouwing, die aan deze uit ing ten grondslag ligt aangaande de verhouding 
tusschen wedergeboorte en bekeering, te allen t i jde binnen onze Gereformeerde 
Kerken is geleerd en door deze Kerken is toegelaten". Met deze uitspraak der 
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Classe is Prof. LINDEBOOM niet tevreden. »In het helang van de waarheid en he t 
recht in onze Kerken" protesteert Z. H. Gel. tegen dit besluit der Classe Bolsward. 
omdat deze 1°. geene uitspraak deed inzake Z. H. Gel. bezwaar tegen de houding 
des Kerkeraads en 2°. niet ingaat op Z. H. Gel. bezwaar tegen de leer van Dr. A. 
KUYPER Jr., dat bezwaar afwijzende op eenen grond, die noch in de Gereformeerde 
Kerkenorde noch in de Belijdenisschriften noch in de Heilige Schrif t erkend of 
genoemd wordt als richtsnoer van of geldige reden voor oordeel en besluit inzake 
de leer of het leven. Thans komt Prof. LINDEBOOM tot uwe vergadering met een 
drievoudig verzoek: 
a. om eene duidelijke en gemotiveerde uitspraak over de houding, door den Kerkeraad 

van Makkum aangenomen tegenover Z. H. Gel.; 
b. om eene veroordeeling van den grond, waarop de Classe Bolsward Z. H. Gel . 

bezwaar tegen de leer afwees; en 
c. om eene beslissing, of de aanklacht van »strijd met de leer der Belijdenisschriften" 

gegrond is of niet. 
W a t het eerste a angaa t : 
uwe commissie kan het zich niet ontveinzen, dat naar haar oordeel de wijze, waarop de 

Kerkeraad van Makkum opgetreden is tegenover Prof. LINDEBOOM, te kort schoot in waar-
digheid. Al valt het niet te ontkennen, dat eenerzijds het prikkelende niet ontbrak, toch 
is he t te betreuren dat andererzijds de Kerkeraad verklaarde »gaarne te willen luisteren naar 
het oordeel van desbevoegae Godgeleerden", en dat de Kerkeraad vei der zich liet verleiden 
om de kwaliteit des Heeren LINDEBOOM in het geding te brengen. Uit de beide ons ten 
dienste staande schrif turen van den Kerkeraad is ons echter niet gebleken, wat door 
den protestant genoemd wordt »miskenning van het recht en de roeping van al de Hoog-
leeraren der Theologie to t getuigen tegen afwijkingen van de zuivere leer". 

W a t het tweede aangaat , n.1. de motiveering van de uitspraak der Classe Bolsward, »in be-
doelde uit ing geenen strijd te vinden met de Belijdenisschriften onzer Gereformeerde Kerken" 

naar het oordeel uwer commissie is die motiveering niet geheel onaantastbaar . De Classe 
zegt, dat er geen strijd is met de Belijdenisschriften,, »aangezien de beschouwing, die aan 
deze uiting ten grondslag l i g t . . . . te allen tijde binnen onze Gereformeerde Kerken is geleerd 
en door deze Kerken is toegelaten". Nu wil uwe commissie wel gaarne erkennen, dat de 
woorden en leeringen van de opstellers en vaststellers onzer Belijdenisschriften onschatbare, 
ja onmisbare diensten bewijzen • bij de verklaring dier Schr i f ten; maa r even onomwonden 
spreekt zij het uit , dat het niet aangaat , zonder meer voor de Belijdenisschriften zich te 
beroepen, op wat docr de verdedigers der Confessie geleerd en beleden is geworden. De Classe 
Bolsward had tot adstructie van haar oordeel uit de Belijdenisschriften zelve moeten aan-
toonen, dat de klacht des hoogleeraars ongegrond was. 

Eindelijk wat het derde betreft , de aanklacht van Prof. LINDEBOOM tegen de leering van 
Dr. A. KUYPER Jr . , dat P a u l u s »wedergeboren en toch een Godslasteraar was , " als in strijd 
met de Belijdenisschriften: 

Prof. LINDEBOOM zegt zelf: »mijne aanklacht is niet gericht tegen de exegese van dezen of 
genen tekst maa r tegen eene bepaalde leering, als strijdig met de leer der Belijdenisschriften. 
Hier is het dus de v r a a g : wat leeren te dezer zake de Symbolen onzer Kerken?" 

Dit wcoid van Prof. LINDEBOOM maak t uwe commissie gaarne tot het ha re en meent dies 
te kunnen voorbijgaan heel de exegese van 1 T im. 1 : 1 3 door Prof. LINDEBOOM u in zijn 
bezwaarschrift gegeven, en zich te moeten bepalen tot deze vraag: is het aan Prof. LINDEBOOM 
gelukt, op onomstootelijke gronden aan te toonen, dat de gewraakte leer van Dr. A. KUYPER 
Jr . , tegen de Belijdenisschriften is.' Daartoe heeft uwe commissie ernstig onderzocht de 
gronden door Prof. LINDEBOOM voor zijne bewering aangegeven in No. 1 en 2 van »Wat 
zegt de Schr i f t?" j a a r g a n g 1905. Daar wordt gij verwezen naar de artikelen 24 en 29 van 
de Confessie, naar Zondag 17, 19 en 24 van onzen Heidelb. Catechismus, en naar §§ 11 en 
12 hfdst . III en IV van de Dordtsche Leerregels. Bij onderzoek dezer gronden is het uwer com-
missie niet mogen gelukken te ontdekken, waar en hoe de aangevoerde s tukken het betwiste 
leerstuk raken of daarmede strijden. Om een voorbeeld te geven: in het door Prof. LINDEBOOM 
geciteerde artikel XXIV van onze Confessie gaat het over »dit waaracht ig geloof," waarmede 
bli jkbaar is bedoeld »het geloof, waarmede wij Christus, onze rechtvaardigheid, omhelzen". 
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zooals dit in artikel XX.II wordt genoemd; dat is dus over de werkzaamheid des geloofs. 
Maar nu gaa t het in dezen strijd niet over de »dadelijkheid des geloofs", den »actus fidei", 
m a a r over »het zaad der wedergeboorte," de potentie des geloofs, waaruit op Gods tijd de 
geloofsbewegingen voor tkomen; en daarover is in het door Prof. LINDEBOOM geciteerde uit 
artikel XXIV geene sprake, zoodat deze grond onder de aanklacht van Prof. LINDEBOOM wegvalt. 
Evenzoo staat het met het beroep op artikel XXIX, waar van de kenmerken der ware en 
valsche Kerk wordt gehandeld, terwijl ons niet bleek, dat »de opwekking tot een nieuw 
leven", beleden in Zondag 17, het »uitgieten van hemelsche gaven in ons, zijne l idmaten" 
en het »beschutten en bewaren" in Zondag 19 zoo dankbaar en hoopvol beleden, de 
zekerheid van het uitkoi:.en der goede wei ken, in Zondag 24 uitgesproken, ook maar eenigs-
zins zou strijden met wa t door Prof. LINDEBOOM als gevaarlijke leer wordt aangeduid. W a t 
betref t het aangevoelde uit Hfdst. III en IV der Dordtsche leerregels geldt het boven reeds 
uitgesprokene evenzeer, daar er gehandeld wordt van de bekeering en de ui twerking der 
wedergeboorte. 

Bovendien zal het den protesteerenden hoogleeraar voorzeker niet onbekend zijn, dat er 
ui tdrukkingen in onze Symbolen en Liturgische Schriften aanwijsbaar zijn, die de aangevallen 
leer steunen. 

Uwe commissie de gronden, de eenige door den protesteerenden hoogleeraar aangegeven, 
onderzoekende, heeft ze onder Z. H. Gel. protest zien wegzinken. 

Op grond van het vorenstaande adviseert zij u dan het volgende: 
1°. de Provinciale Synode spreekt uit, da t de Kerkeraad van Makkum in de wijze van 

optreden tegen Prof. LINDEBOOM niet heeft gehandeld zooals be taamde; 
en vertrouwt, dat de Kerkeraad bij nader inzien hiervan mede overtuigd publiekelijk 

daarvan zal doen bli jken; 
2". de Provinciale Synode oordeelt, da t de Classe Bolsward het protest van Prof. LINDEBOOM 

onvoldoende heeft beantwoord; 
3°. de Provinciale Synode spreekt uit, da t het protest van Prof. LINDEBOOM tegen meer 

genoemde leering ongegrond is ; en 
4°. de Provinciale Synode besluit, dit rapport met de uitspraken ter kennis te brengen 

aan den Hooggeleerden Heer Prof. LINDEBOOM, de Classe Bolsward en den Kerkeraad 
der Gereformeerde Kerk van Makkum. 

A. DE GEUS. 
G. H. VAN KASTEEL. 
J. D. VAN DER MUNNIK. 
W. T. NAUTA. 

BIJLAGE LIa . Advies van de commissie voor F 16. 
(Art. 97.) 

Uwe commissie heeft te rapporteeren over F 16 van het agendum, dat aldus luidt : 
»bezwaarschrift van Prof. L. LINDEBOOM »tegen de ongegrondverklaring door de Provinciale 
Synode van Friesland van zijn protest tegen de leer van Dr. A. KUYPER JR., redacteur van 
de Friesche Kerkbode en bedienaar des Woords te Makkum, dat Paulus wedergeboren en 
godslasteraar ivas". 

Ter historische toelichting diene, dat het bezwaar tegen dit gevoelen van Dr. A. KUYPER JR. 
allereerst is ingediend bij den Kerkeraad van Makkum, die Z H,G., helaas, minder heusch 
bejegende; vervolgens bij de Classe Bolsward, die in dezen vooral op de prakti jk der 
vaderen wees in het ongehinderd toelaten van dergelijke leeringen]; en ten slotte bij de 
Provinciale Synode van Friesland, die ha re aandacht bizonder wijdde aan de uitspraken der Belij-
denisschriften, waai tegen bovengenoemd gevoelen volgens Prof. LINDEBOOM strijdt. De Provinciale 
Synode n a m het volgende bes lu i t : 1°. de Provinciale Synode spreekt uit, dat de Kerkeraad 

10 
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van Makkura in de wijze van opt reden tegen Prof . LINDEBOOM niet heef t gehandeld , zooals betaam-
de, en ver t rouwt , da t de kerkeraad , bij nader inzien hiervan mede over tuigd, publiekeli jk daa rvan 
zal doen bl i jken. A a n dezen wenk van de Synode heef t de Kerke raad gehoor gegeven bl i jkens 
Nr . 928 van de Fr iesche Kerkbode. 2°. de Provinciale Synode oordeel t , da t de Classe Bolsward 
h e t protest van prof. LINDEBOOM onvoldoende heef t beantwoord. 3°. de Provincia le Synode spreekt 
ui t , d a t h e t protest van Prof. L. tegen meergenoemde leer ing ongegrond is. Het is t egen 
deze beslissing da t Z.H.G. t h a n s bi j de Generale Synode in hooger beroep komt . 

Uwe commissie hee f t zich bij de bespreking dezer zaak vooral de v raag ges te ld : moet de 
g e w r a a k t e u i t spraak in str i jd g e a c h t worden m e t hetgeen in de Beli jdenisschrif ten der 
Gereformeerde Kerken geleerd wordt ? W i j meenen niet geroepen te zijn, eene verklar ing te 
geven van al de teks ten en gedeel ten van Gods Woord, welke in dit geding zoowel vóór als 
tegen aangehaa ld worden, en k u n n e n ook de Synode niet a an raden dit t h a n s te doen. 

Wi j bepalen ons derha lve to t h e t bezwaar ontleend aan de Beli jdenisschriften' ; en dan is 
he t r e su l t aa t onzer s a m e n s p r e k i n g als volgt : 

de bel i jdenisschrif ten verklaren in de door Prof . LINDEBOOM aangehaa lde plaatsen ( A r t t . 24 
en 29 onzer Confessie, Zondag 17, 19 en 24 van den Heidelbergsche Catechismus, Iloofdst. 
I I I en IV § 11 eu 12 van de Dordtsche Leerregels) wel in he t a lgemeen, dat de wederge-
boorte zich moet en ook zal openbaren in w a a r a c h t i g geloof en bekeer ing, a lsmede da t de 
genade Gods onweders tandel i jk is en ook den wil ve rn ieuwt , m a a r doan, naa r h e t ons 
voorkomt , geene u i t sp raak over de vraag, hoe lange tijd er verloopen k a n tusschen h e t 
oogenblik der wedergeboorte en de openbar ing daarvan in daadwerke l i jke vrucht . De 
a lgemeene regel zal wel wezen, da t m e t den bewusten leeft i jd ook de zal igmakende 
werk ingen des Geestes aan he t licht komen (en deze regel word t in de Beli jdenisschrif ten 
gesteld), doch allerlei omstand igheden k u n n e n ui tzonderingen op dezen regel veroorzaken. 

Op g rond nu van he t bovengenoemde tn in verband daa rmede , adviseert u w e commissie 
u , he t volgende ui t t e s p r e k e n : 

1°. d a t de g e w r a a k t e u i t d r u k k i n g a a n g a a n d e Pau lu s niet in de Belijdenisschriften gevonden 
wordt , doch, op zich zelf beschouwd, ook niet in u i td rukke l i jken str i jd is m e t de daa ru i t 
door p rof . LINDEBOOM aangevoerde u i t spraken , zoodat deze zaak op grond der Belijdenis 
niet tot beslissing kan worden g e b r a c h t ; 

2°. da t de Synode derhalve geene i n s t emming kan be tu igen m e t h e t bezwaarschr i f t van 
prof. LINDEBOOM tegen de u i t spraak der Provinciale Synode v a n F r i e s l and ; 

3°. dat de Synode de be t rokken broeders dr ingend opwekt om e lkander in dit verschil in 
liefde te dragen : 

4°. d a t de Synode den wensch heeft , d a t ieder zich in zu lke teedere en onzekere zaken 
m e t alle voorzichtigheid en bescheidenheid ui t late . 

G. ELZENGA, Rapporteur. 

BIJLAGE LI&. Advies van één lid der commissie voor F 16. 
(Art . 97.) 

Ondergeteekende, lid uwer commissie benoemd om te rappor tee ren over l e t t e r F 16, is van 
oordeel, da t he t , w a t in ' t a lgemeen de v raag bet ref t , hoe lange t i jd er verloopen kan 
tusschen het oogenblik der wedergeboor te en de openbar ing ervan in dadeli jke bekeer ing 
en geloof, noch noodig noch nu t t i g is dit te weten, noch mogeli jk om he t m e t zekerheid 
t e bepalen. 

De drie Formul ie ren van Eenigheid , die accoord zijn onzer kerkel i jke gemeenschap , geven 
d a n ook geenen grond, om een tijdsverschil te leeren tusschen wedergeboor te en bekee r ing ; 
veeleer wordt daar in gelezen, da t wedergeboorte en bekeer ing worden vereenzelvigd. 

Zoo Yr. 64 van den C a t e c h i s m u s : »wan t h e t is onmogelijk, da t , zoo wie Chris tus door 
een waa rach t ig geloof ingeplant is , n ie t zoude voortbrengen v ruch ten der dankbaa rhe id" . 

Art . 24, in het b e g i n : >Wij gelooven, da t dit waarach t ig geloof in den mensch gewroch t zijnde 
door het gehoorde Woord Gods en de werk ing des Hei l igen Geestes, h e m wede rbaa r t en 
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maakt tot eenen nieuwen inenseh; en doet hem leven in een nieuw leven; en m a a k t hem vrij 
van de slavernij der z onde" ; en de woorden: »zoo is het dan onmogelijk, dat dit heilig geloof 
ledig zij in den mensch". 

Voorts Canones III en IV, § 1 2 : »en dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe 
schepping, opwekking van de dooden, en levendmaking". 

En verder : :.alzoo dat alle diegenen, in wier harten God op deze wonderbaarlijke wijze werkt, 
zekerlijk, onfeilbaar en kraehtelijk wedergeboren worden en daadwerkelijk gelooven". 

Evenzoo Canones III en IV, verwerping der dwalingen § 8, waar gesproken wordt tegen hen 
die leeren, »dat God zulke krachten zijner almogendheid in de wedergeboorte des menschen 
niet gebruikt, waardoor Hij diens wil kraehtelijk en onfeilbaar zoude buigen tot geloof en 
bekeering". 

Deze uitspraken onzer Formulieren van Eenigheid laten niet toe te leeren, dat iemand jaren 
lang wedergeboren kan zijn en toch nog in de zonde zijn leven kan hebben; gelijk he t geval 
is met iemand, die een godslasteraar is. 

Daarom stelt de ondergeteekende voor: 
de Synode spreke uit, dat het niet in overeenstemming is met de Formulieren van Eenigheid 

onzer Kerken om te leeren, dat iemand jaren lang wedergeboren kan zijn en toch nog on-
bekeerd in de zonde leven. 

In dien zin moet toch zeker de gewraakte uitdrukking opgevat worden. 
Immers, dat is algemeen geschied, hangende deze kwestie, en het is niet tegengesproken; 

om dat duidelijk te doen uitkomen worde liever de uitdrukking, »dat Paulus wedergeboren 
was en een godslasteraar" vervangen door de omschrijving »dat iemand jaren lang weder-
geboren kan zijn, en toch nog onbekeerd in de zonde leven. 

Ook werd deze gedachte, dat onze Formulieren wedergeboorte en bekeering veeleer ver-
eenzelvigen, in geene deele terzijde gesteld door de opmerking in de Acta der Provinciale 
Synode van Friesland: »dat in dezen de strijd niet gaat over de dadelijkheid des geloofs, den 
ac tus fidei, maar over het zaad der wedergeboorte, de potentie des geloofs"; want in die 
bewoordingen ui tgedrukt gaat het juist over de gedachte, dat bij volwassenen de potentie des 
geloofs jaren lang zou kunnen aanwezig zijn, zonder dat de dadelijkheid des geloofs werd 
gevonden; wat ontkend wordt. Veeleer steunt Art. 22 de uitgesproken gedachte, dat onze 
Formulieren bij volwassen personen geen ander geloof kennen dan een werkend geloof. 

Aan het einde van de vergadering der curatoren, 11 Nov. 1904, werd door den Voorzitter 
medegedeeld, dat de curatoren in comité hadden behandeld een bezwaar van eenen Kerkeraad 
tegen het Voorwoord van den Rector vóór de laatst verschenen »Handelingen" der curatoren, 
en dat zij besloten hadden, uit te spreken, dat de curatoren niet verantwooi delijk zijn voor het 
Voorwoord, en dat voortaan de »Handelingen" zullen worden uitgegeven zonder Voorwoord-

In het begin van de vergadering van 4 Juli 1.1. na het lezen der notulen heb ik mede-
gedeeld, dat ik over dat besluit iets wenschte in het midden te brengen en ook over eenige 
andere zaken. Daar mijne klacht over de behandeling inzake dat Voorwoord, die ik op de 
vergadering heb voorgelezen, niet geleid heeft tot erkenning van wat ik recht acht, ben ik 
genoodzaakt, deze zaak tot u te brengen, onder wier gezag èn de professoren èn de cura-
toren in deze hunne qualiteit gesteld zijn. Met verwijzing naar mijn bovenbedoeld ad i e saan 
de curatoren, breng ik tot u deze k lacht : 1°. de cnratoren hebben over dat bezwaarschrift 
van den Kerkeraad gehandeld zonder mij in de gelegenheid te stellen, mij te verantwoorden, 
ja, zelfs zonder mij er mede in kennis te hebben gesteld; 2°. zij hebben het gedaan buiten 
de hoogleeraren om, die volgens het Reglement de vergadering bijwonen met adviseerende 
stem, hoewel het eene zaak geldt van algemeenen aard en die in 't publiek is geschied, 

D. RIJPSTRA. 

BIJLAGE LII. 
(Art. 103.) 

Bezwaarschrift van Prof. Lindeboom tegen 
besluiten van de curatorenvergadering. 
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terwijl ook de uitslag der beraadslaging voor publicatie bestemd was; 3°. zij hebben de 
hoogleeraren als schrijvers van een voorwoord ontslagen zonder een woord van dankbetuiging 
en zonder opgave van redenen. Zóó mogen m. i. ook curatoren geene mededienaars in de 
Kerken bejegenen 1 

Niet dit is mijne klacht, dat de »Handelingen" voortaan zonder voorwoord verschijnen; 
m a a r dat de curatoren tot zulk eenen maatregel besluiten op de eerste de beste klacht van 
éénen Kerkeraad, die niet eens heeft beproefd de onwaarheid aan te toonen van datgeen, 
waarover hij klaagt, en dit zonder met de hoogleeraren, zelfs zonder met den beschuldigde 
daarover te spreken. 

In de bespreking van mijne klacht is o. a. aangevoerd, dat bedoeld besluit geene afkeuring 
inhield van het voorwoord. Dat is zoo; dat was en is mij, vanzelf, a a n g e n a a m ; doch daar-
door moest het feit zelf te onaangenamer aandoen en te onbillijker geacht worden, het fe i t : 
dat buiten ons om werd besloten, ons zonder meer te ontslaan van eene taak, die de rectoren 
sedert jaren in opdracht van de curatoren bereidwillig hebben op zich genomen. Zulk eene 
behandeling van professoren door curatoren is m. i. niet overeenkomstig recht en billijkheid, 
niet broederlijk, niet beleefd. 

En dat besluit is, reeds vóór de «Handelingen" verschenen, al spoedig na die vergadering, 
in de pers gekenschetst als een prijzenswaardig optreden van de curatoren tot wer ing van het 
kwade, en gebruikt tot aanmcediging om het voorbeeld van dien Kerkeraad te volgen en 
Prof. LINDEBOOM C. S. nu ook aan te klagen bij de curatoren over wat hij in eigen geschrift 
had geschreven van denzelfden inhoud en strekking als het voorwoord. Zóó was er op-
k l imming ; zóó is door het besluit der curatoren de driestheid en felheid der actie tegen 
Prof . LINDEBOOM C. S. gevoed. Eerst was dit he t bezwaar, dat ik zóó schreef in een voorwoord vóór 
een of ficieel vers lag; vervolgens werd mij ontzegd ook het eerst uitdrukkelijk erkende rech t 
om op eigen terrein voor mijne overtuiging te ijveren. En, helaas, ook de curatoren 
zijn door den wassenden stroom dier actie meegevoerd; van het afschaffen van het voorwoord 
van den Rector tot het a fkeuren van een dergelijk schrijven van oenen hoogleeraar in zijne 
eigen geschrif ten. 

Allerpijnlijkst werd ik verrast , Donderdag vm. 6 Juli j. 1., toen de Voorzitter mededeelde, 
dat de vergadering in comité het volgend besluit had genomen : 

«het curator ium, 
overwegende dat verschillende klachten zijn ingekomen over het optreden van Prof . 

LINDEBOOM in de pers in zaken het kerkelijk leven betreffende; 
overwegende dat Prof. LINDEBOOM in eene bijzondere positie tegenover de Kerken verkeert 

door zijn hoogleeraar-zijn in dienst der Kerken; 
oordeelt dat de raadgevingen in zake de verkiezing en benoeming van ouderlingen en 

diakenen en de afvaardiging tot meerdere vergaderingen van Prof. LINDEBOOM afkeu-
ring verdienen; 

vermaant hem mitsdien zich voortaan daarvan te onthouden". 
Na mijne opmerking in ' t begin van de vergadering had de voorzitter mij verzekerd, dat 

ik gelegenheid zou ontvangen over een en ander te spreken. Nu moest ik vernemen, dat de 
curatoren opnieuw, en veel erger, in comité beschuldigingen tegen eenen hoogleeraar, en wel 
wederom tegen mij, hadden behandeld, en zelfs tot eens vcroordeeling van mi jn optreden in 
de pers hadden kunnen besluiten, met vermaan tot onthouding, zonder dat mi j tevoren gezegd 
was, wie mijne beschuldigers waren, waarvan ik beschuldigd werd, en zonder dat mij 
gelegenheid was gegeven mij tegen die beschuldigingen te verdedigen. Ook is mij n ie t aan-
gewezen, waarin het afkeur ingswaardige van die raadgevingen gelegen zou zijn. Na het 
voorlezen van mijn adres over het bezwaar in zake he t besluit van Nov. 1904, en over andere 
zaken, van welke ik de kennisneming door de curatoren zeer gewenscht acht te , is alleen over 
he t besluit inzake het Voorwoord gesproken. Over de »afkeur ing" der raadgevingen is geeite 
gelegenheid tot spreken aan mij en mijne ambtgenooten gegeven. Zóó ben ik dan veroordeeld 
zonder eenig verhoor; en op mijn protest daartegen is de vergadering niet ingegaan. En dat, 
hoewel het besluit niet eenmaal met alle s temmen was genomen. 

Deze handelwijze van de curatoren, die ik altijd met hoogachting bejegend heb en aan 
wier opzicht ik mij steeds gaarne onderwerp, heeft mij diep g e k r e n k t ; en daar tegen kom ik 
bij de Generale Synode in bescheiden en beslist verzet. 
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A. Omdat bet met 'alle recht in strijd is, iemand onverhoord, zelfs zonder voorafgaande 
kennisgeving van de beschuldigingen, te veroordeelen; en dat in eene comité-vergadering, 
hoewel de zaak van publiek karakter is, en de veroordeeling ook als eene publieke zaak is 
medegedeeld in de gedrukte Handelingen der curatoren en het rappor t aan de Synode. In 
stri jd niet alleen met ons kerkrecht , da t ook grondslag en leiddraad en toetssteen van het 
schoolrecht is, maa r ook met alle burgerli jk recht. Zóó zal niet één rechter vonnis vellen 
over eenen beschuldigde, al werd hij ook door iedereen aan de zwaarste misdaden schuldig 
geacht . Zóó zal men geenen patroon toelaten zijne knechten te veroordeelen. Zóó zal geen 
verstandig en billijk vader handelen met zijne kinderen. De curatoren hebben, al is dit niet 
bcioeld, door die afkeur ing en op die wijze de kroon gezet op de felle, onrechtvaardige, 
onware actie, waaronder ondergeteekende met de broeders van den Wachterboiid nu reeds 
vele maanden lang heeft geleden. 

Dit besluit is een gevaarlijk voorbeeld en antecedent. Mogen de curatoren zóó onverhoeds 
hoogleeraren oordeelen en veroordeelen, dan mogen kerkeraden en meerdere vergaderingen 
dit ook doen met dienaren des Woords, ouderlingen en d iakenen; dan zijn niet alleen de 
ambtsdragers, maar , u i t .den aard der positie, nog veel meer de leden der gemeente in 
gevaar van zulke geheime beoordeeling en veroordeeling. Ik geloof niet, dat één der broeders 
curatoren of één lid dezer Synode zelf zulk eenen behandeling van eenen kerkeraad zou mogen 
of willen verdragen. De liefde doet mij hopen, dat de curatoren die dit besluit hebben 
genomen, bij nadere overweging, het verkeerde zullen inzien, en erkennen, dat het rech t 
was aan de zijde der minderheid, die niet met hen kan méégaan. Ik voor mij m a g als 
dienaar der Kerken, als christen en lid der gemeente, als m a n van karakter , in zulk eene 
rechtspleging niet berusten ; en ik moet daarom de Synode verzoeken, u i t te spreken, dat zoo 
min hoogleeraren als andere leden en dienaars der Kerken op die wijze behandeld mogen 
worden. 

B. Omdat de overweging, waarop de curatoren hun veroordeeling gronden, in beginsel een 
afzonderlijk kerkrecht vaststelt m e t betrekking tot hoogleeraren en hunne deelneming aan 
«het kerkelijk leven. 

Als hoogleeraar in dienst der Kerken ben ik, in gebondenheid aan het Formul ier voor 
professoren in de Theologie, geroepen mede te arbeiden tot opleiding voor den dienst des 
Woords door onderwijs en practische vorming der studenten. Dat is m. i. de sbizondere" 
positie, waarin de hoogleeraren in dienst der Kerken verkeeren. Daarover gaat echter, 
Gode zij dank! de a f k e u r i n g niet. Uit de overweging, die den grond van het a f k e u r e n d 
oordeel en de vermaning ui tmaakt , moet volgen: 

1°. principieel, dat een hoogleeraar zich moet onthouden van oordeel en advies inzake het 
kerkelijk leven, met name de kerkelijke quaestiën. Daartegen sta de opmerking, da t noch 
in de Kerkenorde, noch in de aanstelling der hoogleeraren, noch in het Formulier van ver-
bintenis, noch in het reglement der Theologische School, noch in eenig Synodaal besluit 
dit of dergelijk beginsel is uitgesproken of vervat. 

2°. practisch zou dit hierop neerkomen, 
«, dat de hoogleeraren zich zouden hebben te schikken naar de meerderheid, zooals die 

zich in de vergaderingen, in de pers enz. ui tspreekt ; 
en, ook indien zij van overtuiging zijn, dat de meerderheid ongelijk heeft, de minder-

heid, die ook tot de Kerken behoort, en hunne eigen overtuiging moeten verloochenen. 
Zulk een eisch zou gelijk staan, waar het gewichtige s tukken geldt, met den eisch, 

door ontrouw jegens den Heere en de gemeente zijne conscientie te bezwaren, zijn mede-
leven met de Kerken te verlammen, en voor overmacht en heerschappij van eene wis-
selende meerderheid in de Kerken den weg te helpen bereiden. 

b. dat de Generale Synoden afkeur ing verdienen, omdat zij de hoogleeraren der Kerken 
uitnoodigen, over do zaken van het kerkelijk leven zonder uitzondering advies te geven. 
Het zou toch eene al te ongeschikte leering en inzetting geacht moeten worden, dat de 
hoogleeraren wel op de Synode maa r niet in de pers hunne adviezen mochten geven. 

c. dat de hoogleeraren verplicht zouden kunnen worden, van overtuiging te veranderen 
als curatoren en leden der Synode tot andere gedachten komen en andere paden 
inslaan. In mijne raadgevingen spreekt dezelfde overtuiging, die ik gekoesterd en beleden 
heb, zoolang ik hoogleeraar ben ; moet ik nu ook veranderen, óf zwijgen, met name inzake 
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de eigen inrichting der Kerken, omdat sommige curatoren loslaten, wat zij vroeger, 
b. v. in 1886, in het adres aan de vaders VAN VELSEN en BRUMMELKAMP een »onher-
roepelijk beginsel" hebben genoemd; óf omdat eene Synode afgeweken is van de over-
eenkomst in 1891/92? Op de Synode van Arnhem heb ik met alle k i a c h t getuigd 
tegen het concept-contract , en bizonder tegen het binden van de hoogleeraren der 
Kerken aan Art. 2 der Statuten van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs te Amsterdam, 
waarin »de Gereformeerde beginselen" en niet de Gereformeerde Belijdenisschriften tot 
ui tgangspunt worden ges te ld ; alsmede tegen het oplossen van de Theologische School in 
de Vrije Universiteit. Daarom heb ik ook de verklaring der minderheid geteekend. Toen 
is door niemand, veelmin door do Synode, uitgesproken, dat dit in de hoor/leeraren 
afkeur ing verdient. 

Ik ben volgaarne bereid, m e t ieder over die raadgevingen van gedachten te wisselen 
en mij te laten over tuigen; maa r ik m a g mij niet als hoogleeraar eenen last laten op-
leggen, dien de Kerken niet aan dat ambt hebben verbonden noch met recht kunnen 
Verbinden, en dien geen der ambtsdragers of leden zou kunnen dragen. Daarom verzoek 
ik de Synode, de hoogleeraren van de Theologische School der Kerken van dien opge-
legden last te bevrijden, en voor al zulke lasten te vrijwaren, en mij alzoo te verlossen 
van de afkeuring, die op zulk eenen niet bestaanden rechtsgrond is uitgesproken. 

C. W a t de raadgevingen zelve aangaat , de curatoren zeggen niet, in hoever en waarom 
ze op zich zelve afkeur ing verdienen ; zelfs wordt niet ui tdrukkeli jk aangewezen, welke die 
raadgevingen zijn, en waar die te lezen staan. Ook blijkt u i t het rapport en uit de gedrukte 
»Handelingen" niet, dat de curatoren zoowel van mijn desbetreffend artikel en de toelichting 
daarvan als van de ingekomen klachten hebben kennis genomen bij de behandeling dezer 
zaak. Mocht dat, onverhoopt, niet geschied zijn, dan zou het eenigszins verklaarbaar wezen, 
dat curatoren tot zulk een besluit zijn gekomen onder den indruk van die, niets tegen mijn 
advies bewijzende doch wel in forsche taal afkeurende, bezwaren van Kerkvergaderingen, die 
ook onverhoord ons hebban veroordeeld; maar het onrechtmatige van hun besluit en van 
geheel de behandeling dezer zaak zou dan ook te meer in het l icht t reden. 

Om mijne raadgevingen goed te beoordeelen moet wel in het oog gehouden worden, dat 
zij betreffen het rech t en de roeping van de Kerkeraden en de leden der gemeente inzake 
het kiezen van de ambtsdragers, in de uitoefening waarvan zij door niemand mogen worden 
gehinderd, evenmin als de kiezers en de kiesvereenigingen op staatkundig terrein. Volgens 
het curatoren-besluit m a g een hoogleeraar niet aanraden, bij de keuze van ambtsdragers en 
afvaardiging bizonder te letten op bekwaamheid en geschiktheid om te staan voor de eigen 
opleiding en de prediking der Gereformeerde leer volgens de Belijdenisschriften. Daarin ligt 
vanzelf opgesloten, dat ook de leden en de Keikeli jke vergaderingen bij verkiezing en benoe-
ming niet mogen rekenen met die twee zeer belangrijke en actueele zaken. Daartegen heb 
ik op te merken, dat dit besluit geheel voorbijziet de grondslagen onzer kerkelijke gemeen-
schap en den werkelijken toestand van ons tegenwoordig kerkelijk leven. 

I. Die beide zaken : de opleiding en de Leerverschillen beheerschen metterdaad, al spreekt 
men het niet uit zóó als ik het deed, ook bij hen, die curatoren dringen om mijnen 
invloed te breken, de verkiezingen en de afvaardigingen; niemand zal durven beweren, 
da t b. v. de leden van de Synode te Arnhem of van deze Synode gekozen zijn onder 
de banier, óf van uit het beginsel der neutraliteit ten opzichte van deze quaesties. Waarom 
mag ik dan niet u i tspreken , wat de andere part i j sprekend, óf zwijgend, uit voert? 

II. D a t is een gevolg van het feit, dat in de Gereformeerde Kerken gedeeldheid veroorzaakt 
is en kracht ig woelt inzake de Theologische School en de Leer, zóó dat er wel van twee 
parti jen gesproken kan worden, en het sedert Arnhem reeds gewoonte is geworden van 
eene meerderheid en eene minderheid te spreken. Nu gaat het toch niet aan, de meer-
derheid rustig de Theologische School te laten ondermijnen op allerlei wijzen en hare 
leer als de echte Gereformeerde leer te propageeren, en te laten zorgen dat hare mede-
standers gekozen en afgevaardigd worden; en daarentegen aan de minderheid dit te 
verbieden. In plaats daarvan t rachte men de kerkelijke quaesties op te lossen, en zoo 
te voldoen aan de begeerte van duizenden en tienduizenden in de Kerken, die ook in 
daartoe strekkende voorstellen spreekt tot deze Synode. Zoo lang dat niet geschied is, 
is het onverstandig te meenen, dat men door de minderheid te binden den invloed der 
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quaestién op het kerkelijk leven zou kunnen wegnemen; en onrechtvaardig, aan de 
minderheid de schuld te geven, en zekere rus t te willen bewerken door haar eerst tot 
zwijgen te nopen en daarna machteloos to maken. 

111. Is het van de zijde der minderheid uit het oogpunt van recht en plioht tot verweer 
reeds noodzakelijk, bizonder op die twee zaken te letten, het is ook haar recht en roe-
ping, ja , aller Kerkeraden en leden recht en roeping, te ijveren voor die, helaas, nu 
door velen quaestieus gemaakte, belangen der Kerken. 

A. W a t de »eigen opleiding" aangaat, 
1. die behoort tot de voorwaarden — en dat alleen is reeds afdoende! — der vereeniging 

v a n 1 8 9 1 / 9 2 ; 

2. dat »beding" is van de vereeniging af ondermijnd en gekrenkt, eerst in de pers en 
later door concepten en kerkelijke vergaderingen; 

3. met name de Synode van 1902 heeft, ten spijt van de verzekeringen in 1892 en 1893 
en later, durven besluiten, de Theologische School in te lijven bij de Vrije Universiteit ; 
zij heeft zelve ook metterdaad erkend, door haar besluit niet uit te voeren en de moti-
veering daarvan, dat dit besluit oorzaak zou kunnen zijn van beroering der Kerken ; en 
later heeft zij het nog bestaan, aan de Theologische School het kenmerk van »eigen 
inrichting" der Kerken te ontzeggen. Daartegen heeft eene groote minderheid geprotes-
teerd, en de gedeeldheid in de Kerken is door die smadelijke bejegening der Theolo-
gische School op bedenkelijke wijze verergerd. Mijn advies om zich tegen dat drijven 
te s tel len; daarom niet de Kerken te vei laten, maa r wel in den wettigen weg te ge-
tuigen, en bij verkiezing en afvaardiging zulke mannen te kiezen, die zich houden aan 
de heilige overeenkomst inzake de eigen opleiding en eigen Theologische School der 
Kerken, is volkomen geoorloofd, ja, p l ich tmat ig ; en het heeft bij vele bezwaarden van 
h a i t gunst ig gewerkt . Mij dacht, ik had van de curatoren, veeleer dan afkeuring, 
mogen verwachten, dat zij mijnen ijver en strijd voor de Theologische School zouden 
hebben gewaardeerd en gesteund. Helaas! sedert 1891, toen, om de andere part i j te 
ontzien, een voorstel tot viering van het 40-jarig bestaan der School werd afgewezen, 
hebben de curatoren in toenemende mate geaarzeld, met kracht voor de School op te 
komen; waarover o. a. Prof. BAVINCK, in de Juli-vergadering van 1902, zeer krasse taa l 
deed hooren. Over al wat door de Synode van 1902, en ook over wat na die Synode 
door de Vrije Universiteit en de Professoren BAVINCK en BIESTERVELD is gedaan ten 
nadeele van de Theologische School, hebben de curatoren nog geen enkel woord van af-
keuring doen hooren; ja, deï curatorenvergadering van November 1902 heeft zelfs, in 
stiijd met het laatste besluit der Synode van Arnhem, een voorstel in stemming durven 
brengen, en vijf leden hebben er voor ges temd, om niet over te gaan tot verkiezing van nieuwe 
hoogleeraren. En nu in 1905 zijn de curatoren zóóver gegaan, dat zij mij willen verbieden, 
aan de Kerkeraden en de leden der gemeente te adviseeren, zulke mannen te verkiezen, 
die trouw aan het broederwoord in zake de eigen opleiding zelf willen bewijzen en die t rouw 
ook van de anderen eischen in hun ambtsbediening. Mijns inziens is het voor den bloei 
van elke inrichting, hetzij eene lagere school, eene universiteit, eene theologische school, 
eerste voorwaarde, dat zoowel de bestuurders als de onderwijzers voor die inrichting 
van heeler harte kunnen en willen ijveren, en voor haar in de bresse staan, wanneer 
gevaren dreigen. Uit die overtuiging heb ik dat advies gegeven, en kan ik de ver-
maning van de curatoren niet aanvaarden. Onder verwijzing naar mijn gewraakt artikel 
»Op de Kerkeraden komt het aan" , en de toevoeging in »de Bazuin" No. 10, en »Een 
wenk over verkiezing enz." in No 19 van »de Wachte r" , die hierbij gaan, stap ik van 
dit punt af met de herinnering, dat ik steun vind voor mijne overtuiging en het daar-
ui t spruitend advies o. a. in de brochure van Ds. A. LITTOOY »Het recht en de mach t 
inzake de opleidings-quaestie", èn in de ook daarin, bladzijde 74, meêgedeelde ver-
klaring van Pi of. Dr. A. KUYPER, op de Synole van 1893, waarin gezegd wordt, dat 
het »alleen bij stuitend bedrog of opzettelijk oneerlijke onderhandeling denkbaar" zijn 
zou »dat men hetgeen het beding inhield, alsdan niet terugvond als welgefundeerde 
overtuiging van alle Kerken saam"! 

B, W a t de »prediking der Gereformeerde leer volgens de Belijdenisschriften" aangaat 
dat het toezicht daarop en de zorg daarvoor ook behoort tot de »getrouwheid", in artikel 30 
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der Belijdenis geëisclit, kan geen Gereformeerd mensch ontkennen. De oorzaak van verval 
der oude Gereformeerde Kerken is juist he t n / e < - t o e z i e n der opzieners en het n i e i - z o r g e n 
der leden voor verkiezing van dezulken, die wel in staat en gezind waren die getrouwheid te 
betrachten. Waarom keuren dan de eura toren , in mij af het daartoe strekkend advies? Mijne 
verbintenis als dienaar des Woords en die als hoogleeraar der Kerken verplicht mij, en evenzeer 
de curatoren, die ook hetzelfde Dordsche Formulier als de hoogleeraren hebben onderteekend, 
en voorts bij de aanvaarding van hun ambt alle ambtsdragers, dat wij niets leeren èn helpen 
weren, wat niet met de leer der Belijdenisschriften overeenkomt. Principieel zal dan ook 
wel niemand mijn advies a fkeuren . Ivlaar de afkeuring geschiedt ongetwijfeld met het oog 
op de onder ons heerschende gedeeldheid inzake de leer. In de »Vijf Stell ingen" heb ik met 
41 andere broeders de Kerkeraden en de leden der gemeente opgewekt, tegen de daarin 
bestreden leeringen op te komen. Mochten wij dat niet doen? Moeten wij zwijgen, omdat 
zij die eene leer voorstellen, welke o.i. niet in de Belijdenisschriften wordt geleerd, verzekeren, 
dat hunne gevoelens liggen binnen de grenzen der Belijdenisschriften ? Da t mogen wij niet; 
omdat naar onze overtuiging die leeringen anders zijn dan de leer, welke door de Gerefor-
meerde Kerken word t beleden, van andere grondstellingen ui tgaan, en tot een van de 
confessioneel-Gereformeerde leer verschillend stelsel behooren. Vooral sedert de concept-
regeling c.a. van 1893 heb ik met onderscheidene broeders gedurig rekenschap gegeven van 
ons bezwaar tegen de tweeërlei theologie c.a. Voor den laatsten tijd verwijs ik inzonderheid 
naar wa t »De W a c h t e r " getuigde, en naar de uiteenzetting van het principieel verschil 
tusschen de oude Gereformeerde en de z.g. nieuw-Calvinistische leer, van Prof. TEN HOOR, 
in »De Gereformeerde Amerikaan", welke artikelen ook in »De Wach te r ' ' van de laatste 
maanden en weken zijn overgenomen. Het baat niet, nu de onrust in de Kerken over en 
van wege het drijven der niet-cor.fessioneele leervoorstelling dreigend wordt, nu het verschil 
weinig beduidend te noemen. Dat is onwaar, onwetenschappelijk, en ook de dood voor alle 
ontwikkeling der Theologie. Het verschil is diepgaand, en van ver strekkenden invloed op de 

bediening. Niet ik, niet de minderheid heeft dien twistappel in de Kerken geworpen. 
Niemand heeft daarom het recht, óns te gebieden, dat verschil als eene geringe zaak te 
dragen. In bijgaand No. 6/7 van »Wat zegt de Schr i f t?" heb ik enkele getuigenissen bij-
eengebracht, die tot waarschuwing dienen om de Belijdenis te handhaven, niet naa r geest 
en hoofdzaak, maa r haar geheele inhoud naar letter en geest. Zelfs u i t Amer ika kwam de 
waarschuwing van eenen volgeling van »De Heraut" : wees voorzichtig, met de opmerking, dat 
bij verschil van »voorstelling, naam en toepassing", moeilijk de zaak in wezen dezelfde blijven 
kan. Daarom is het niet af te keuren, maar aller roeping te achten, dat de Kerkeraden 
worden opgewekt te waken voor de Gereformeerde leer naar de Belijdenisschriften, en dat 
bij verkiezing en afvaardiging deze getrouwheid als eerste eisch worde gesteld. Dat naar 
aanleiding daarvan hier of daar onrust kan onts taan; dat zij, die aldus in hun streven naar 
mach t worden gestuit, ontevreden zijn en roering verwekken, zegt niets tegen dit recht en 
dezen plicht van de leden en de opzieners. Men onderzoeke, wie en wat de oorzaak der 
beroering was en is. 

Eerwaarde Synode, van u zal het voor een groot deel a fhangen , of in onze Kerken de 
ontroerde gemoederen weder tot rus t kunnen komen; en of met grond van hope kan worden 
gearbeid tot de zoo dringend, schreiend noodige ware eenheid van alle Gereformeerde Kerken, 
kringen en personen. Wordt die ware eenh e id van hetzelfde te gevoelen en te spreken niet 
biddend gezocht, dan is het gevaar nabij van twee hoe langer hoe meer georganiseerde 
partijen'; de eene, van de Gereformeerde Belijdenisschriften en de eigene opleiding, de andere 
van de Gereformeerde beginselen en de opleiding buiten de Kerken. Met al de k rach t der 
liefde tot Gods genade die in mij is, roep ik u toe : broeders, ziet toe, dat gij niet wandel t 
op den weg van Arnhem en treedt op het pad der curatoren, dat, al bedoelen zij het geens-
zins, leiden moet tot onderdrukking der minderheid en uitdrijving van wie voor zulke wille-
keurige geboden en inzettingen niet buigt, Doe gij, o Synode, de vermaning uitgaan, dat 
alle voorgangers in kerken en scholen zich stipt houden aan de duidelijke, ui tgedrukte leer der 
Belijdensschriften en ook aan de heilige overeenkomst inzake de Theologische School. Wek gij 
allen, die anders gevoelen dan de Belijdenisschriften spreken, op, van hun veranderd inzicht 
in den rechten weg kennis te geven aan de Kerken, volgens de verbintenis door belofte en 
onderteekening. Ook beveel ik in uwe ernstige overweging de benoeming van deputaten 
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tot onderzoek van de sedert jaren de Gereformeerde Kerken ontrustende leerverschillen, 
met opdracht, geruimen tijd vóór de volgende Synode, rapport en gemotiveerd advies aan de 
Kerken te zenden, 

Ik eindig met de bede, dat de Heere de Synode voorlichte door zijnen Geest ; opdat 
uwe beslissing in de teedere zaken en vragen, die u zijn voorgelegd, niet oorzaak kunnen 
zijn van bevordering van gedeeldheid en breuke, maar dienen tot genezing der krankheden 
en herstel des vredes; opdat Satan worde beschaamd, en wij te zamen, naar het recht Gods, 
de waarheid betrachtende in liefde, arbeiden en strijden voor de gezonde leer, in het Woord 
geopenbaard, en door de Kerken beleden; tot opbouw der gemeenten en samenbinding van allen 
die gelooven; Gods Naam tot verheerli jking; ten zegen ook voor Koningshuis en Vaderland 
op elk gebied en in alle kringen onzes volks. 

Dat geve God naar den rijkdom zijner genade, in Christus Jezus, den Heere, door den 
Heiligen Geest! 

In handen van uwe commissie is gesteld een bezwaarschrift van Prof. L. LINDEBOOM tegen 
besluiten van de curatoren der Theologische School. 

Het geldt hier twee zaken. 
De eerste is deze, 
I. dat de curatoren in hunne vergadering van Donderdag 11 November 1904 besloten, dat 

de »Handelingen," die sedert 1898 naar besluit van het curatorium met eenen voorrede 
van de professoren naar toerbeurt verschenen, voortaan zonder voorrede zullen worden 
uitgegeven (Verslag van curatoren pag. 1 »Handelingen", pag. 5, artikel 12, Notulen 
curatorenvergadering 11 November 1904 in het aanhangsel). 

Prof. LINDEBOOM geeft te kennen, dat hij niet klaagt over dit besluit op zichzelf, maa r 
zijn bezwaar deze zaken geldt : dat het genomen is op de bij het curatorium ingekomen 
klacht van éénen Kerkeraad over het Voorwoord van den Rector vóór de laatst verschenen 
»Handelingen," zonder dat hij eerst met die klacht in kennis is gesteld, en zonder da t 
het advies van de hoogleeraren in deze zaak is ingewonnen. Hij vermeldt, dat na op-
heffing van het comité, waarin dit besluit door het curatorium genomen was, door 
den voorzitter medegedeeld is, dat de curatoren behandeld hadden een bezwaar van 
eenen Kerkeraad tegen het Voorwoord der laa t s t verschenen Handelingen, en dat zij besloten 
hadden uit te spreken, dat de curatoren niet verantwoordelijk zijn voor het Voorwoord, en 
dat voortaan de Handelingen zullen worden uitgegeven zonder Voorwoord. Prof. LINDE-
BOOM heeft toen slechts met een enkel woord gezegd, dat hem dit bevreemdde, maar 
in de curatorenvergadering van 4 Juli 1905 een schriftelijk protest voorgelezen en 
overhandigd, llij vermeldt daarin, dat spoedig na de curatorenvergadering van November 
1904 in de pers zijn Voorwoord vóó>- de Handelingen werd voorgesteld als door de cura-
toren afgekeurd, zonder dat hij daartegen verweer had; want 
a. de »Handelingen" waren nog niet gepubliceerd ; 
b. de toedracht der zaak was wel aan de curatoren, maar niet aan de hoogleeraren bekend; 
c. hij had behoefte, vooraf er over met de curatoren te spreken. 

Prof. LINDEBOOSI geeft in dit stuk aan de curatoren te kennen, da t hij deze handeling 
niet recht oordeelt, en haar eene krenking van zijne eer en eergevoel acht. Niet recht 
omdat zonder dat de klacht van den Kerkeraad hem was bekend gemaakt en zonder 
dat de hoogleeraren als adviseurs in de zaak waren gekend, de handeling in comité 

Uiv diu. broeder en medearbeider in het werk des Heeren, 
L. LINDEBOOM, 

hoogleeraar aan de Theologische School der Kerken. 
Utrecht, 29 Augustus 1905. 

BI1LAGE Li la . 
(Art. 103.) 

Bapport over het bezwaarschrift van Prof. L. 
Lindeboom tegen besluiten van de curatoren. 
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was afgedaan, terwij l het toch cene publieke zaak gold, die de School zelve betrof, 
en de cura toren zeiven toch ook eenigszins verantwoordelijk waren voor he t Voorwoord, 
dewijl^ het schrijven daarvan in opdracht van de curatoren geschiedde. Krenkend voor 
zijne eer en eergevoel; w a n t geen knecht zou l icht zóó door zijnen patroon behandeld 
worden. De schrijver en zijne ambtgenooten zijn voortaan, wa t he t Voorwoord der 
ï) Handel ingen" betreft , op zij gezet, zonder dat voor he t besluit daarover met hem 
gesproken is. Deswege verzocht hij, in dit s tuk aan de cu ra to ren , 
1. wa t het formeelc aangaa t , dat voortaan zulke zaken niet alzoo zullen worden 

behande ld ; en 
2. wa t het materieele betreft , in open vergadering mededeeling van klacht en 

klagers en van de redenen die tot het besluit hebben ge le id ; en indien in het 
Voorwoord zelf reden tot het besluit mocht liggen, aanwijzing van het verkeerde, dat 
de cura toren in dit Voorwoord hebben gevonden. 

De notulen van he t cura tor ium van 4 Jul i 1905 vermelden, dat hierover en over 
andere zaken eene breedvoerige discussie is gehouden, die beiderzijds de s t rekking had 
zooveel mogelijk tot eenheid van gedachte te komen, waarin men evenwel niet slaagde. 

Prof. LINDEBOOM zegt nu in zijn beroep op deze Synode, dat hij, dewijl zijne k lacht 
op de vergadering van de curatoren niet geleid heeft tot erkenning van wat hij recht acht , 
genoodzaakt is deze zaak tot de Synode te brengen, onder wier gezag èn de professoren 
én de curatoren in deze h u n n e kwali te i t gesteld zijn. 
Uwe commissie, overwegende (volgen de conelusiën in het art ikel der Acta). 

I I . De tweede zaak, waar in Prof. LINDEBOOM zich van het besluit der cura to ien op de 
Syno.le beroept, ]s deze. 

In de curatorenvergader ing van 4 Jul i 1905 is door den Praeses aan 1'rof. LINDEBOOM 
medegedeeld, dat het cura tor ium, behoudens allen eerbied voor des hoogleeraars ge-
voelen, besloten heeft met 8 tegen 2 stemmen het navolgende in comité ingediende 
voorstel aan te nemen : 

het cura tor ium, overwegende, dat velschillende klachten zijn ingekomen over he t 
optreden van Prof . LINDEBOOM in de pers in zaken, het kerkelijk leven betreffende 
overwegende, dat Prof . LINDEBOOM in eene bijzondere positie tegenover de Kerken 
verkeert door zijn hoogleeraar-zijn in dienst der Kerken, oordeelt, dat de raadgevingen 
inzake de verkiezing en benoeming van ouderlingen en diakenen, en de afvaardiging tot 
meerdere vergaderingen van Z. II. G. a fkeu r ing verdienen, en ve rmaan t Z. H. G. mitsdien 
zich voortaan daarvan te onthouden. (Verslag van de cura toren pag. 5. Notulen der 
curatorenvergadering 4 Jul i 1905. Handelingen, pag. 33 art ikel 31), 

De klachten, bij het cura tor ium ^ g e k o m e n , waren van twee Classen en vier Kerke-
raden. Van deze klachten waren slechts twee in aanmerking gekomen, aangezien deze 
raak ten de positie van Prof. LINDEBOOM als hoogleeraar der School; de overige vier 
werden ter zijde gelegd als gaande over de positie van Z. H. G. als lid der Kerk en 
van den Wachte rbond . 

Prof. LINDEBOOM heef t ter curatorenvergader ing verklaard, dat hij tegen dit besluit 
protest aanteekende, bepaaldelijk tegen het feit, dat bij dit besluit, mede genomen 
naa r aanleiding van klachten van Classen en Kerkeraden, de beschuldigde niet eerst is 
gehoord, en ook vooraf niet is ingewonnen het advies der hoogleeraren. 

In zijn bezwaai schr i f t aan de Synode merk t Prof. LINDEBOOM aangaande deze zaak op, 
dat , waar eerst het bezwaar was, dat hi j geschreven had, zooals hij deed, in een Voor-
woord van een officieel verslag, nu hem ook het eerst ui tdrukkeli jk erkende recht ontzegd 
werd, om op eigen terrein voor zijne overtuiging te ijveren. Hij wijst er voorts op, dat de 
curatoren in comité beschuldigingen tegen hem hebben behandeld en zelfs tot eene 
veroordeeling van zijn optreden in de pers hebben kunnen besluiten, met ve rmaan 
to t onthouding, zonder dat hem te voren gezegd was, wie zijn beschuldigers waren, 
waarvan hij beschuldigd werd, en zonder dat hem gelegenheid was gegeven, zich tegen 
die beschuldiging te verdedigen. Ook is hem nie t aangewezen, waar in het afkeurens-
waard ige van die raadgevingen zou gelegen zijn, en aan hem en zijne ambtgenooten is 
geene gelegenheid gegeven ter vergadering van de curatoren over deze zaak te spreken, 
na bespreking van de zaak van he t Voorwoord en van andere zaken. 
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Trof. LINDEBOOM komt tegen de handelwijze van de curatoren 'oij de Generale Synode 
in verzet, 
a. omdat het het allereerst in strijd is, iemand onverhoord, zelfs zonder voorafgaande 

kennisgeving van de beschuldigingen, te vcroordeeleti, en dat in ecne comité-verga-
dering, hoewel de zaak van publiek karakter is, en de veroordeeling ook als eene 
publieke zaak is medegedeeld in de gedrukte Handelingen der curatoren en het 
rapport aan de Synode; 

b. omdat de overweging, waarop de curatoren hunne veroordeeling gronden, in beginsel 
een afzonderlijk kerkrecht vaststelt met betrekking tot hoogleeraren en hunne deel-
neming aan »het kerkelijk leven"; hetwelk zou medebrengen, dat een hoogleeraar 
zich moet onthouden van oordeel en advies inzake het kerkelijk leven, met name 
de kerkelijke kwest iën; 

c. wat de raadgevingen zelve aangaat, de curatoren zeggen niet eens, welke zij zijn en 
waarom zij afkeur ing verdienen. Om de raadgevingen goed te beoordeelen, moet 
wel in hot oog gehouden worden, dat zij betreffen het recht en de roeping van de 
Kerkeraden en de leden der gemeente inzake het kiezen van de ambtsdragers, in de 
uitoefening waarvan zij door niemand mogen worden verhinderd, evenmin als de 
kiezers en de kiesvereenigingen op staatkundig terrein. Volgens het curatoren-
besluit mag een hoogleeraar niet aanraden, bij de keuze van ambtsdragers en af-
vaardiging bijzonder te let ten op bekwaamheid en geschiktheid om te staan voor 
de eigen opleiding en de prediking der Gereformeerde leer volgens de Belijdenis-
schrif ten; terwijl toch de opleiding en de leergeschillen metterdaad, al wordt het 
niet zóó uitgesproken als Prof. LINDEBOOM het deed, ook bij hen, die de curatoren 
dringen om zijnen invloed te breken, de verkiezingen en de afvaardigingen beheerschen. 
Waarom, zegt hij, mag ik dan niet uitspreken, wat de andere parti j , sprekend of 
zwijgend, uitvoert. Zoolang men de kerkelijke kwesties niet oplost, is het onver-
standig te meenen, dat men, door de minderheid te binden den invloed der kwesties 
op het kerkelijk leven zou kunnen wegnemen, en onrechtvaardig, om der minderheid 
de schuld te geven, en zekere rust te willen bewerken door haar eerst tot zwijgen 
te nopen en daarna machteloos te maken. 

Prof. LINDEBOOM acht het advies, om bij verkiezing en afvaardiging zulke mannen 
te kiezen, die vasthouden aan de heilige overeenkomst inzake de eigen opleiding aan 
de eigen Theologische School der Kerken, volkomen geoorloofd, ja plichtmatig. Hij had 
mogen verwachten, dat de curatoren zijnen i jveren strijd voor de Theologische School 
zouden hebben gewaardeerd en gesteund. Voorts wijst hij er op, dat geen Gerefor-
meerd mensch zich onttrekken kan aan de »getrouwheid' ' in Art. 30 der Belijdenis 
geëischt, waartoe ook het toezicht op de »prediking der Gereformeerde leer volgens 
de Belijdenisschriften" behoort en de zorg daarvoor behoort. W a a r o m keuren de 
curatoren dan in mi j af het daartoe strekkend advies ? Kan naar aanleiding van 
dat advies hier of daar onrust ontstaan, dat zij, die aldus in hun streven naar 
macht worden gestuit, ontevreden zijn en roering verwekken, zegt niets tegen het 
recht om dit advies te geven. 

Uwe commissie, overwegende (volgen de conclusiën in het artikel der Acta). 

H. HOEKSTRA, Rapporteur. 

BIJLAGE LUI. Advies over F 28 c en e. 
(Art, 104.) 

Uwe commissie heeft de eer u te rapporteeren, dat in hare handen gesteld zijn een 
tweetal bezwaarschriften, welke geheel betrekking hebben op dezelfde zaak en ook hetzelfde 
zeggen: '28 e is een bezwaarschrift van 69 leden der Gereformeerde Kerk te Nieuwe-Pekela 
tegen een besluit der Provinciale Synode van Groningen inzake eene verkiezing van ouder-
lingen en diakenen in deze gemeente ; 28 c is een schrijven van gelijken inhoud, afkomstig 
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van éenen diaken en drie oud-Kerkeraadsleden derzelfde Kerk. Uwe commissie stelt u 
voor deze beide protesten tezamen te behandelen. 

De genoemde broeders hebben zich 2 Jan. 10)5 beklaagd bij hunnen Kerkeraad, omdat 
deze bij de nominatie van vier personen voor de verkiezing van twee ouderlingen slechts 
(wat de broeders noemen) geestverwanten van de meerderheid des Kerkeraads stelde en 
(volgens hen) geene rekening hield met de twee stroomingen, welke naar hun ooi deel in de 
gemeente bestaan. Volgens deze protesteerende broeders toch zijn er twee stroomingen in 
deze gemeente, eene A-strooming en eene B-strooming, waarvan de eerste de sterkste is in 
de gemeente en de tweede in den Kerkeraad. Het beklag ging nu vooral hiertegen, dat 
de Kerkeraad geene rekening hield met den wensch van de meerderheid der gemeenteleden, 
doch alleen zulke broeders stelde, die tot de r ichting van zijne meerderheid behoorden. 

De Rerkeraad heeft op dit protest de s temming uitgesteld tot na bekomen advies der 
Classe, die, overwegende dat geen enkel bezwaar inkwam tegen de genomineerden noch wat 
eer noch wat leven noch wa t ambtsgaven betreft , den Kerkeraad mededeelde, dat h. i. geene 
kerkrechterlijke redenen aanwezig waren om met de verkiezing niet door te gaan. De ver-
kiezing ging dan ook door zonder medewerking en onder protest der bezwaarde broeders, 
terwijl de bevestiging der aldus gekozenen tot een ergerlijk tooneel in de Kerk aanleiding 
gaf, daar degenen die geprotesteerd hadden gezamenlijk het kerkgebouw verlieten, toen deze 
plechtigheid zou plaats vinden. 

Een protest bij de Classe had hetzelfde gevolg als de eerste aanvrage; en bovendien sprak 
de Classe uit, dat van de »twee stroomingen" niets kenmerkends genoemd was, en evenmin 
bewezen was dat de vier genomineerden tot eene dezer stroomingen behoorden. De Provinciale 
Synode van Groningen, waarbi j deze broederen in hooger beroep gingen, verklaarde dat de 
uitspraak der Classe formeel zuiver was. De protesteerende broeders wenden zich thans tot 
de Generale Synode, opdat het naar hun overtuiging geschonden heilig recht der gemeente 
hersteld wordt. 

Ten slotte zij opgemerkt, dat ook bezwaar wordt gemaakt tegen de medewerking in dezen 
van ouderling NIEBOER. Doch aangezien de broedeis erkennen, dat dit onderdeel van h u n 
protest niet het meest belangrijke is, en deze zaak nog geheel op zich zelf behandeld zal 
worden bij de punten F 28, 28 a en b, wen=cht uwe commissie thans daarop niet in te gaan. 

Uwe commissie, al deze stukken me t hunne bijlagen benevens eenige mondelinge toe-
lichtingen overwogen hebbende, wenscht (volgen de conclusién in het artikel van de Acta). 

J . C . D E M O O R , Rapporteur. 

BIJLAGE LIV. Advies over F 28, 28a en 28b. 
(Art. 105.) 

Uwe commissie heeft de eer u te rapporteeren, dat in hare handen gesteld zijn een 
drietal bezwaarschriften, welke alle betrekking hebben op dezelfde zaken. F 28 is een 
protest der broeders R. L. MEIJER en F. H. BOELS te Nieuwe-Pekela tegen een besluit der 
Provinciale Synode van Groningen aangaande een door hen bij deze ingediend protest tegen 
een besluit der Classe Stadskanaal, van welke Classe zij inzake hun bezwaarschrift tegen 
het gedrag van ouderling NIEBOER in Nieuwe-Pekela geen hen bevredigend antwoord ont-
vingen. Bij dit protest is eene gedrukte bijlage gevoegd. 

F 28a is een bezwaarschrift van 31 manslidmaten der Gereformeerde Kerk te Nieuwe-
Pekela, gericht tegen hetzelfde besluit, en F 28 b een protest van vier leden der gemeente 
te Nieuwe-Pekela (nl. een nog zittend en drie in het voorjaar afgetreden Kerkeraadsleden) 
van soortgelijken inhoud. Uwe commissie stelt u voor deze drie bezwaarschriften gezamenlijk 
te behandelen. 

Het zij haar vergund, daar het onmogelijk is alle feiten en beschouwingen te noemen, die 
in deze protesten voorkomen, in het kort de zaken waar het om gaat . u mede te deeleii. Door 
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ouderling NIEBOER zijn meermalen in drift verschillende uitdrukkingen gebruikt, die den 
toets der critiek allerminst kunnen doorstaan en scherp moeten afgekeurd worden. Broeder 
NIEBOER heeft hiervan schuldbelijdenis gedaan bij den Kerkeraad, doch niet in het openbaar. 
De protesteerenden hebben toen van den Kerkeraad gevraagd : 1° dat deze broeder NIEBOER 
tot openlijke schuldbelijdenis zou doen komen, 2° dat broeder NIEBOER naar ar t . 79 en 80 
der kerkenorde uit zijn amb t zou ontzet worden, wegens handelingen »der Kerke schandelijk", met 
name wegens »openlijke blasphemie". Noch de Kerkeraad, noch de Classe Stadskanaal, noch 
de Provinciale Synode van Groningen achtten zich geroepen, aan dit verzoek der protes-
teerende broeders te voldoen. De Provinciale Synode van Groningen besloot: »gelezen de 
protesten uit de Kerk vaD Nieuwe Pekela gehoord de afgevaardigden van de Classe Stads-
kanaal, afgevaardigden van den Kerkeraad en protesteerenden geeft, de zaak uit een formeel 
oogpunt beziende, hare goedkeuring aan de besluiten van de Classe Stadskanaal ; doch oordeelt het 
met het oog op de materieele bezwaren noodig eene commissie van verzoening te benoemen". 
Uwe commissie heeft niet alleen deze bezwaarschrif ten gelezen, doch ook op verzoek gehoor 
verleend 1. aan afgevaardigden van den Kerkeraad te Nieuwe Pekela, waaronder ook 
ouderling NIEBOER; 2. aan afgevaardigden der protesteeremle broeders; 8. aan afgevaardigden 
der Classe Stadskanaal ; 4. aan het moderamen der door de Provinciale Synode van Groningen 
benoemde verzoeningscommissie. Al deze protesten en mededeelingen hebbende onderzocht en 
aangehoord, heeft zij de eer u mode te deelen, dat zij (volgen de conclusiën in het artikel der Acta). 

Het is mij per.-oonlijk aangenaam als afgevaardigde der Belgische Gereformeerde Zendings-
kerk in uw midden mij te mogen bevinden. Zoo heb ik gelegenheid oude vrienden te mogen 
wederzien. Met weemoed denk ik aan de ledige plaatsen van prof. WIELENGA en de COCK 
aan de professorentafel ontstaan. Ook met weemoed aan 't verscheiden van Ds. EGGENSTEIN 
van Antwerpen, die vroeger namens onze kerk uwe Synode bezocht. Hij gaf steeds verslag 
onzer kerk in »Maranatha", onder redactie van D. D. KOTTEN, VAN ANDEI. en Mr. KEUCIIENIUS. 
Onze verschijning als kerk op uwe Synode is dus niet iets nieuws. Wij hebben met u 
gemeen de confessio belgica, en willen de refoimatie der 16de eeuw, in België in bloed 
gesmoord, voortzetten. Onze kerk bestaat bijna uitsluitend ui t bekeerde roomschen, We 
hebben 35 predikanten, 3 evangelisten, 10 bijbellezers, 4 colporteurs, 126 broeders (leeken) 
die mede in 't evangelisatiewerk helpen en voorgaan, (ouderlingen die mede voorgaan), 71 
kerken en gehuurde zalen, 98 plaatsen waar geregeld geëvangeliseerd wordt, 70 waar dit 
onregelmatig gebeurt , 83 zondagscholen, waarvan 32 missionair en 22 donderdag-
scholen, in 't afgeloopen jaar zijn 8826 godsdienstoefeningen en bijeenkomsten gehouden. 
België staat moreel laag : 200 millioen francs wordt por jaar besteed aan alkoholische dranken, 
120,000 kinderen, die onder de termen vallen van te moeten schoolgaan, ontvangen geen 
onderricht. Een groot gedeelte der bevolking kan lezen noch schrijven. W a t struikelblok bij 
Bijbel en tractaatverspreiding. Spreker leest een roomsch gebed voor, waaraan alleen bij 
he t op den lijve dragen van hetzelve, to jverkracht verbonden is. Hij toont een „heilig-
dommet je" zoo groot als een knoop, dat men onder den dorpel der deur legt om 
den duivel en het kwade te weren. Schuwt de fijne katholiek ons, de liberaal en socialist, 
vooral de tweede, is bereikbaar. Hij is de b iug tot de bevolking. De gezindheid der bevol-
king is sedert de laatste jaren dan ook ten gunste van 't protestantisme gekeerd, a l thans 
in Vlaanderen in de groote steden hier nog niet op 't platte l and ; in het Walenland ook 
in de dorpen. 

Onze predikanten komen uit Zwitserland, Frankri jk en Nederland. Eene eigen inrichting 
tot opleiding hebben we niet. Zes Waalsche jongelingen studeeren in Zwitserland; één mijner 
Vlaamsche bekeerlingen aan uwe Theologische School. God de Ileere zegent de prediking van 

J. C. DE MOOR, Rapporteur. 

BIJLAGE LV. 
(Art. 106.) 

Toespraak van Ds. J. H. Laatsman, predikant 
te Gent (België.) 
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zijn Woord. O, wat genot voor den dienaar des Woords, als hij in 't midden der gemeente 
eene rij menschen, onder wie vaak zeer ouden van dagen, geloofsbelijdenis mag afnemen. 
De deuren in België gaan voor 't Evangelie open. De velden zijn wit om te oogsten, maar 
de arbeiders voor die 6 ' / j millioen zielen weinigen. Ook de geldelijke middelen zijn niet 
toereikend. De helft der uitgaven draagt de Kerk zelve; doch de andere helft moet u i t 
' t buitenland komen. Met October zal 't tekort wel 70,000 francs zijn. 

En toch de arbeid wordt voortgezet en uitgebreid. Ook Belgen staan opgeschreven in 't 
boek des levens. Ze moeten toegebracht. Help ons met gebed en stoffelijke gaven ; opdat rondom 
den Troon des Lams ook België mee in s temme in het lofaccoord! 

B I J L A G E L V I . Praeadvies over F 6 en 10. 
(Art. 108.) 

Uwe commissie heeft de eer u te rapporteeren, dat in ha re handen gesteld zijn 
1. een rapport van de deputaten, door de vorige Generale Synode benoemd om te beproeven 

de gerezen moeielijkheden te Beekbergen tusschen den Kerkeraad en Ds. TEVES in minne-
lijken weg tot oplossing te brengen, of anders Ds. TEVES los te maken van de Kerk 
te Beekbergen. 

2. een verzoek van Ds. TEVES om revisie van het besluit der Synode van A r n h e m in 
zijne zaak. 

Uit het rapport der benoemde deputaten bleek, dat ten overstaan dezer commissie beide 
door den Kerkeraad en door Ds. TEVES schuldbelijdenis is gedaan ; dat vervolgens 
(aangezien het niet wenschelijk bleek den band tusschen Ds. TEVES en de Kerk te 
Beekbergen te handhaven) door de deputaten der Synode in de losmaking van Ds. TEVES is bewil-
ligd, en een stuk geteekend waarbij de Kerkeraad en Ds. TEVES verklaarden van alle 
financiëele verplichtingen tegenover elkander af te zien; welk stuk uw commissie ter inzage 
heeft ontvangen. Namens de deputaten heeft Prof. Dr. H. H. KEYPER op Zondag 14 Sept. 
1902 van de beeindiging deze zaak mededeeling aan de gemeente gedaan. Later is nog 
eenmaal door de deputaten hulp verleend, om Ds. TEVES te bewegen zich aan de vastgestelde 
afspraak te houden, in welke poging de deputaten eveneens slaagden. 

Ds. TEVES verzoekt revisie van het in zijno zaak genomen besluit der Synode van Arnhem, 
wijl z.i. het onderzoek niet naa r behooren is geweest. 

Uwe commissie heeft de eer u voor te stellen (volgen de conclusiën in het artikel der Acta). 

J. C. DE MOOR. Rapporteur. 

BIJLAGE LVII. Advies over F 27. 
(Art. 109.) 

Onder dit nummer komt op het agendum voor een bezwaarschrift van br. A. VAN DER NAGEL JR. 
te Kral ingen. 

Deze broeder had zich tot de Provinciale Synode van Zuid-Holland, gehouden te Rotterdam 
5 Oct. 1904, gewend met een protest tegen de Classe Rot terdam inzake een drietal p u n t e n : 

a. de opheffing der eensure door den Kerkeraad van Kralingen op dezen broeder toegepast; 
b. een schrijven van de Classe Rotterdam over beschuldigingen door dezen broeder 

u i tgebracht ; en 
c. eene publicatie van den Kerkeraad van Rotterdam (B), aangaande zijnen vader A. 

VAN DER NAGEL Sr., in »de Hoop" van 4 en 11 Februar i 1893 en in de »Gereformeerde 
Kerkbode" van 2 Maart 1895. 

Aangaande het eerste punt gaf de Provinciale Synode aan br. VAN DER NAGEL JR. voldoening, 
zoodat op dit punt de Generale Synode niet behoeft in te gaan, daar door den Kerkeraad 
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van Krälingen conform het besluit der Provinciale Synode is gehandeld. Van dit stuk wordt 
ook niets door br. VAN I ER NAGEL JR. aan deze Synode gevraagd. 

Wel komt br. VAN DER NAGEL JR. in verzet tegen de uitspraak van de Provinciale Synode 
van Zuid-Holland inzake de twee andere punten. 

Allereerf-t dan vraagt br. VAN DER NAGEL JR., dat deze Synode aan de Classe Rotterdam 
oplegge, om »de laster" van dezen broeder, geschreven 28 April 19C3, te bewijzen of »deze 
las ter" te rug te nemen, en 'dit hem schriftelijk te melden. 

W a t was nu »deze laster"? 
Br. VAN DER NAGEL JR. had tegenover den Kerkeraad van Krälingen verklaard, dat de 

Kerkeraad van Rotterdam (B) »leugen en laster" h a l gepubliceerd, toen hij in »de Hoop" 
van 4 en 11 Februari 1893 mededeelde, dat zijn vader br. VAN DER NAGEL Sr . bedankt had voor 
zijne benoeming als oudeiling. De Classe Rotterdam had dit eene valsche beschuldiging genoemd. 

De Provinciale Synode van Zuid-Holland wees dit verzoek van br. VAN DEN NAGEL af, omdat 
h.i. de opheffing der censuur van zelf eereherstel medebracht en de opheffing meer om 
formeele redenen geschiedde, dan dat daarmeê over de zaak van S. VAN DEN NAGEL Sr. 
tegen Rotterdam (B) werd uitspraak gedaan. 

Vervolgens vraagt protestant dat aan den Kerkeraad van Rotterdam (B) worde opgelegd, 
dat hij herroepe of bewijze, wat hi j in 1893 aangaande zijnen vader publiceerde, dat deze 
voor het ambt van ouderling had bedankt . 

Ook dit was door hem gevraagd aan de Provinciale Synode van Zuid-Holland. In deze 
Synode was eenig verschil van gevoelen. Sommige leden wilden om formeele redenen niet 
op den zaak ingaan, daar zij van oordeel waren, dat Br. VAN DER NAGEL zijn bezwaar eerst bij 
den Kerkeraad van Rotterdam (B) had in te dienen. De meerderheid meende wel een 
antwoord te moeten geven en stelde den Kerkeraad van Rotterdam (B) in het gelijk. 

Uwe commissie overwegende (volgen de conclusiën in het artikel van de Acta). 

De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Arnhem in 1902, 
heeft benoemd tot deputaten ter oefening van het verband tusschen deze Kerken en de Theo-
logische Facultei t aan de Vrije Universiteit te Amsterdam; de dienaren des Woords Ds. J. VAN 
ANDEL, DS. P . J . W. KLAARHAMER en Dr . L . H . WAGENAAR. Zij h e b b e n de e e r u h e t n a v o l -
gend rapport aan te bieden, van hetgeen zij tot uitvoering van hun mandaat hebben gedaan. 

Evenals vroeger, hield ook nu naa r de onveranderde »overeenkomst tot regeling van het 
verband tusschen uwe Kerken en genoemde Facultei t" hun mandaat in, om te oordeelen 
over »de geschiktheid van het onderwijs als opleiding voor den Dienst des Woords in de 
Nederlandsche Gereformeerde Kerken," om te waken tegen »afwijking van de Gerefor-
meerde Belijdenis", om toe te zien of zich ook »gebreken in het onderwijs" voordeden, 
om aan de Faculteit hun oordeel te geven over eene voorgenomen benoeming, om even-
tueele opmerkingen of wenschen aangaan le de theologische studenten en hun gedrag ter 
kennis van de Faculteit te brengen, en om zich te vergewissen, dat niemand tot doctor 
in de Godgeleerdheid worde gepromoveerd dan na onderteekening van het formulier, bedoeld 
in artikel 8 der »overeenkomst". 

Reeds in September 1902 werden zij geroepen hun oordeel te geven over de voorgenomen 
benoeming der Professoren Dr . H. BAVINCK en P. BIESTERVELD tot hoogleeraren aan de 
Theologische Facul tei t . 

Bij het uitbrengen van dit oordeel hadden zij als deputaten, ook blijkens het oordeel der 
Generale Synode van Groningen, alleen te letten op de zuiverheid in de leer, op de god-
zaligheid van wandel en op de overweging, of er grond was te verwuchten, dat de te be-

P. BIESTERVELD, Rapporteur. 

BIJLAGE LVIII. 
(Art. 110.) 

Rapport van de deputaten voor het verband tus-
schen de Gereformeerde Kerken en de 
Theologische Faculteit der Vrije Universiteit. 
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noemen heeren geschikt zouden zijn tot het geven van onderwijs, zooals he t vereischt wordt 
voor de opleiding tot den dienst des Woords in de Gereformeerde Keiken in Nederland. 

De deputalen waren van oordeel, da t zij namens de Kerken de verklaring konden geven, dat 
er uit geen dier drie oogpunten bezwaar tegen de voorgenomen benoeming bestond. 

Voorts hebben zij enkele malen de colleges bezocht en enkele examens bijgewoond. 
Telken jare hebben zij éénmaal vergaderd ter bespreking van hunnen taak en van wat 

tot volvoering daarvan noodig was. 
De concept-Series is h u n telkenmale toegezonden. 
Zij hebben geene reden gehad om bedenking te maken tegen het onderwijs, voor wa t aangaa t 

de geschiktheid daarvan voor de opleiding tot den d'enst des Wcords, terwijl van »gebreken 
in het onderwijs" of van »afwijking van de Gereformeerde Belijdenis" hun niets is gebleken. 

Zij zijn van ooi deel, dat het onderwijs aan deze Facul te i t gegeven in voldoende mate reke-
ning houdt met de belangen en behoeften van de Gereformeerde Kerken, en dat zij ook uit 
confessioneel oogpunt het volle vertrouwen der Kerken m a g blijven genieten. 

Zij hebben geene aanleiding gevonden, ten opzichte van de studenten en h u n n e n wandel, 
iets ter kennisse vau de Facultei t te brengen. 

Van geen der deputaten ad examina der Provinciale Synoden ontvingen zij bericht, da t 
opmeikingen, bedoeld in artikel 2 der »overeenkomst", bij peremptoire examens waren voor-
gekomen. Ook hieruit valt dus af te leiden, dat de Faculteit als inrichting tot de opleiding 
voor den dienst des Woords alleszins voldoet. 

Er zijn in deze Faculteit , sinds September 1902 tot Augus tus 1905, 72 candidaatsexamens 
en 7 doctoraal-examens afgelegd. D a t dit getal, wat de candidaats-examens aangaat , zooveel 
grooter is dan in de vorige perioden ligt ten deele aan het steeds grooter wordend aantal 
studenten, maa r ook ten deele aan 't splitsen van dit examen in een eerste en tweede 
gedeelte. 

Bij de promoveeiing tot doctor theologiae is gehandeld naar artikel 8 der »overeenkomst". 
Van het hun verleende crediet tot aankoop van de theologische werken door de professoren 

dezer faculteit uit te geven, hebben zij geen gebruik gemaakt , omdat hun uit niets bleek, 
in wat manier het hun verleend was. 

Tot hun leedwezen moeten zij melding maken van de voortdurende verhindering, die Ds. 
VAN ANDEI. den laatsten tijd ondervond van zijne wankelende gezondheid, welke hem belette 
een actief aandeel aan hunne taak te nemen, 

Ten slotte veroorloven zij zich de vrijheid, u voor te stellen voortaan vijf in plaats van 
drie deputaten te benoemen. 

Zij hopen, da t wat zij ter vervulling van hun mandaa t blijkens dit rapport deden, uwe 
goedkeuring kan wegdragen. 

Met dankzegging voor het voortdurend vertrouwen door de Kerken in hen gesteld, leggen 
zij hun mandaa t in handen dezer Synode neder. 

Moge de arbeid der nu saamvergaderde Kerken kennelijk van den Heere worden geleid 
en gezegend; drage hij een recht geestelijk k a r a k t e r ; strekke hij tot verlevendiging, tot op-
bouw en tot vertroosting van Neerland's Zion ; en kome hij ook ten goede aan den arbeid tot 
opleiding van dienaren des Woords en tot beoefening van de theologische wetenschap, en 
zulks alles tot meerdere eere van den Naam des Drieëenigen. 

Utrecht, Jul i 1905. P. J. W. KLAARHAMER, Rapporteur. 

BIJLAGE LIX. Verslag omtrent het Petronella-Hospitaal te 
(Art. 112.) Djocjakarta. 

Was door de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken van 1899, te Groningen ge-
houden, bij wijze van proef besloten, dat de Kerk, die Djocja tot haa r arbeidsveld zou krijgen, 
de geestelijke en administratieve zorg voor het Petronella-hospitaal, te Djocja verrezen, zou 
hebben, en had de Kerk van Amsterdam dat lot gekregen in den loop van het j aar 1900, 
deze toestand is bestendigd door de Synode van 1902, te Arnhem gehouden. 
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Daar toch is aangenomen de Zendingsorde, waarvan artikel 12 het volgende zegt : 
»De regeling en de verzorging van den medischen dienst wordt overgelaten aan de zendende 

Kerk, op wier terrein die dienst geoefend wordt ; volgens algerneene bepalingen, door de 
Generale Synode vastgesteld. 

De instructie van allen, die door aanstelling van eene Kerk in dezen hulpdienst werkzaam 
zijn, wordt niet gearresteerd zonder goedkeuring van de deputaten der Generale Synode voor 
de Zending. 

Subsidie uit de generale kas kan alleen verstrekt worden na goedkeuring door de Generale 
Synode of hare deputaten van de plaats van vestiging en van de geheele inrichting van den 
dienst." 

Daar de Kerk van Amsterdam reeds te voren in kennis gesteld was van de voorstellen 
der deputaten van de Generale Synode en dus ook van het bovengenoemde artikel der Zeridingsorde, 
had zij zich te voren kunnen beraden over het eventueel antwoord, dat zij geven zou aan de 
Generale Synode, ingeval deze mocht besluiten de concept-orde in haar geheel tot wett ige 
orde voor de Kerk inzake de Zending te verheffen. 

Dit antwoord was toestemmend, mits de Synode zou kunnen besluiten aan te nemen een 
voorstel harerzijds van den volgenden inhoud: »het bestaande hospitaal te Djocjakarta is, 
volgens overeenkomst in 1902 met de Kerk van Amsterdam aangegaan, geheel ter beschik-
king van die Kerk, voor zoolang Djocjakai ta tot haar Zendingsterrein behoort, en voor zoolang 
zij het hospitaal blijft besturen en verzorgen ten dienste van de Zending der Gereformeerde 
Kerken in Nederland, onder voorbehoud, dat het hospitaal, evenals tot dusverre, Javaansche 
patiënten uit geheel Midden-Java zal blijven opnemen; en dat, wanneer andere Kerken op 
haa r Zendingsterrein in Midden-Java eenen medischen dienst in verband met het hospitaal 
wenschen in te stellen, de Kerk van Amsterdam, eens of meermalen per week. eenen der 
geneesheeren van het hospitaal éénen dag daarvoor zal afstaan tegen eene bijdrage aan de kas 
voor het hospitaal, die bij onderlinge schikking of, wanneer deze bezwaar oplevert, door 
beslissing van de deputaten der gezamenlijke Kerken voor de Zending wordt vastgesteld". 

Een en ander is geschied; en zoo aanvaardde de Kerk van Amsterdam als zendende Kerk 
van Djocja hare roeping tegenover het Petronella-hospitaal, welke in zooverre uitgebreid was, 
dat zij nu niet alleen had de geestelijke en administratieve zorg voor het Zendingshospitaal 
maa r ook de financieel^ in welke laatste zorg de algemeene Synode haar te hulp kwam 
m e t eene jaarl i jksche uitkeering van ƒ 3 0 0 0 . 

De toestand was in 1902, wat de voorziening in de medische behoeften betrof, verre van gunstig. 
Nog altijd was er slechts één arts, Dr. VAN DER LEIJ, werkzaam onder een 70-tal 
zieken, daarin gesteund door de beide Europeesche verpleegsters mej. J. RUTGERS en mej. J. KUYPER 
en verscheidene Javaansche verplegers en verpleegsters. Deze geneesheer ber icht te den 
25 September 1902, dat hij hoopte m e t November te kunnen vertrekken naar Salatiga. Zoo 
spoedig doenlijk verzocht de Kerkeraad hem, zoo mogelijk, tot Februar i te blijven. W a n t wel 
was 2 Augus tus te voren Dr . ESSER als tweede geneesheer naar Djocja op reis g e g a a n ; maa r 
als hij daar omstreeks October zou aankomen, kon hij toch als jong en onervaren genees-
heer niet zulk eene verantwoordelijkheid op zich nemen, als Dr. VAN DEK LEIJ daar niet naast 
hem bleef staan, totdat Dr . J. G. SCHEURER, die 17 J anua r i 1903 naar Indië dacht te ver-
trekken, zijne plaats zou ingenomen hebben. Dr. VAN DER LEIJ heeft aan het verzoek des 
Kerkeraads voldaan en vertrok 31 J a n u a r i 1903. 

Door bijzondere omstandigheden kon Dr. SCHEURER eerst in het begin van Februar i uit ons 
vaderland vertrekken, en Dr. ESSER moest eene maand alleen voor het hospitaal s taan ; 
doch God heeft in dezen tijd onzen jeugdigen geneesheer de krachten zoo gesterkt, dat hij 
den last dien tijd heeft kunnen dragen, totdat hij dien deelen kon met Dr . SCHEURER. 

Meenden wij nu van de zorgen voor de medische krachten van het Petronella-hospitaal af 
te zijn, God had anders besloten. In Juni 1904 verzocht Dr. ESSER, vanwege de ziekte zijner 
echtgenoote, die, volgens het gevoelen der geneesheeren van het militaire hospitaal te Magelang, 
terugkeer naar Nederland noodzakelijk maakte , voorloopig ontslag uit den dienst der medische 
Zending. Na het advies van D r . SCHEURER ingewonnen te hebben, besloot de Kerkeraad Dr . 
ESSER m e t voorloopig maar definitief te ontslaan, omdat zijne vrouw wel nooit zou kunnen 
wennen aan het Indische klimaat. Behalve vrijen overtocht voor zich en de zijnen ontving 
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de eervol onslagen broeder zijn salaris, totdat het stoomschip, waarmede hij de terugreis 
aanvaardde, in Nederland zou zijn aangekomen. 

Door de gunste onzes Gods mocht de Kerkeraad, na niet al te lang zoeken, slagen in het 
vinden van oenen jongen geneesheer, Dr . J. G. VAN MARLE, die zich bereid verklaarde tot 
30 April 1906 het Zendingshospitaal te dienen. 

Hij vertrok 22 April 1904 uit Genua met een retourbiljet voor twee jaren en kwam 
einde October te Djocja aan . Wie kennis genomen heeft van zijnen brief, die in het »Zen-
dingsblad" is opgenomen, weet, dat hij zijne taak met ijver heeft aanvaard en zich lang-
zamerhand in ons hospitaal begint thuis te voelen. Br. SCHEURER mocht later een en 
andermaal in brieven, ook wereldkundig gemaakt , meêdeelen, met hoeveel t ak t en opgewektheid 
Dr. VAN MARLE met hem dient in het werk der medische Zending. Een t rouwe helper heeft 
Dr. SCHEURER in hem gehad in de maand, die hij om den wille zijner gezondheid buiten 
Djocja heeft moeten doorbrengen; en later weer, toen hij tengevolge van een ongeval 
eenigen tijd krank was. Thans is onze br . SCHEURER weêr hersteld en werken hij en br . 
VAN MARLE m e t e l k a a r . 

Dat deze wisseling in onze missionaire artsen groote onkosten na zich heeft gesleept, 
kan ieder begrijpen. De Indische kas voor de dagelijksehe uitgaven te Djocja, welke een 
overschot had van ƒ 5 0 0 0 , slonk daardoor tot ƒ 1 0 0 0 ongeveer, en in Nederland bleef het een 
worstelen met de kosten, die ternauwernood gedekt zijn door de Vereeniging »SCHEURER'S 
hospitaal" en andere contr ibuanten. 

Behalve de teleurstelling, die wij hebben gehad met onze medici, hadden wij er ook eene 
met onze Europeesche verpleegster mej . J. KUYPER, die volgens Dr. SCHEURER in de drie jaren 
van haar verblijf in de tropen nooit tegen het warme klimaat bestand is geweest . Wel 
knapte een verblijf in koeler kl imaat te Tosar of elders haar weêr op, maar , zoodra zij op 
he t terrein van haren arbeid terugkwam, werd zij weêr krank. Gevolg hiervan was, dat 
br . SCHEURER, in overleg met Dr . BERVOETS, missionair arts van Modjo-Warno, moest 
voorstellen haar eervol te ontslaan uit den dienst der medische Zending en te doen repatrieeren. 
Noode ging de Kerkeraad tot deze beslissing over, omdat hij weet, welk eene t rouwe helpster 
in den arbeid der barmhart igheid hij hierdoor verloor. Doch God wilde het zoo; en wij 
moesten gehoorzamen. Zij he t den Kerkeaaad gegund deze mededeeling omtrent inej. KUYPER 
niet te eindigen, zonder haa r voor deze Generale Synode den dank van Jezus' Kerk te 
hebben, gebracht voor wat zij gedaan heeft ten behoeve voor den kranken Javaan. 

De plaats van mej . KUYPER is ingenomen door mej . A. GOKKEL, omtrent wie wij voort-
durend goede berichten ontvangen. Dat is ook het geval met mej. J. RUTGERS, die al hare 
k rach ten aan dezen dienst des Heeren geeft met eene toewijding, die boven onzen lof ver-
heven is. 

Bij gelegenheid van de uitzending van mej. GOKKEL is het honorarinm der Europeesche 
verpleegsters verhoogd van ƒ 5 0 0 tot ƒ700, omdat den Kerkeraad gebleken was, dat deze 
met het eerst uitgetrokkene niet toe konden, daar zij immers zelve hare lessen in 
het Javaansch en hare pensioen-premie betalen. 

De overige honoraria zijn dezelfde gebleven; het honorarium van f 225 per maand, dat Dr. 
ESSER genoot, ontvangt nu Dr . F. G. VAN MARLE. Toen in Maart 1903 door de landheeren 
van Solo de wensch werd geuit, dat ook in dat Vorstendom eene medische Zending zou 
worden gevestigd, gaf de Kerkeraad op advies van Dr. F. L. RUTGERS aan Dr. SCHEURER de 
opdracht, den Gouverneur-Generaal te vragen opening van Solo voor de Zending. Deze heeft 
gemeend, dat verzoek te moeten afwijzen. Eene nieuwe poging bij den tegenwoordigen re-
presentant onzer Koninginne in Indië slaagde niet beter; wat eene bittere teleurstelling voor 
ons was, aangezien eene andere verwacht ing was opgewekt. Met de Kerken van Friesland 
sloot de Kerk van Amste rdam een contract , waarbi j gratis medische hulp werd toegezegd 
van he t Petronella-hospitaal, totdat hare fondsen haar zouden toelaten remunera t ie te geven. 
Een dergelijk contract s taa t met de Kerk van Utrecht gemaakt te worden. 

Eene enkele maa l zijn wij verrast door koninklijke geschenken. Zoo gaf de heer J. DINGER, 
directeur van de Nederlandsch-Indische Escompto-Maatschappij te Batavia-Sulemba ons ledikanten 
en andere benoodigdheden voor ons ziekenhuis ten geschenke. De kroonprins van Djocja bezocht 
onlangs ons hospitaal en schonk eene gift van ƒ 50 als bewijs zijner tevredenheid over hetgeen hij 
gezien had, terwijl l i jn koninklijke vader, de Sultan, het hospitaal wil voorzien van een 
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gas-installatie, waarvan echter voor liet oogenblik nog geene mededeeling in het openbaar 
mag geschieden. Eindelijk gewerd ons van den hoogwelgeb. Heer A. F. INSINGER eene gift 
van ƒ 750. Nog meerdere gaven zouden er te melden zijn, maar daarvan zijn ons de gevers 
onbekend. 

Op het oogenblik is de Kerkeraad bezig te zorgen voor de vervulling van de plaats van den 
tweeden geneesheer in het Petronella-hospitaal. Daar de onderhandelingen hierover nog 
loopende zijn, valt hiervan niet meer te zeggen. 

Ook is thans in bewerking eene regeling voor eene commissie van toezicht op ons hospitaal, 
alsmede eene salaris- en pensioenregeling voor onze helpers in het hospitaal en hunne gezinnen. 

W a t onze financiën betreft , wij kunnen er van zeggen, dat die in Nederland to t nu toe 
stationair zijn gebleven. Het s taat vrij wel vast, dat de Vereeniging „SCHEURER'S hospitaal" 
me t hare inzamelingen het hoogste punt heeft bereikt. De laatste maal , dat zij hare ont-
vangsten afdroeg, was zelfs eene kleine daling daarin te constateeren. Dat is geen gevolg 
van eenige vermindering in haren, ijver. Integendeel de dames KUVPEK, VAN SCHELVEN, 
VAN EEGHEN en RUTGERS doen wat zij vermogen, om voor ons hospitaal gelden samen te 
brengen. Haar brengen wij daarvoor dank, maai- bovenal aan God, die ons deze trouwe 
zusters gaf. 

Afzonderlijk hebber, wij dank te zeggen aan mevr. RUTGERS-GUYE, die haren tijd, haar huis en 
nog meer ter beschikking stelt van het hospitaal, dat zooveel r.oodig heeft voor zijne zieken. 
Worde naast den dank aan mevr. RUTGERS die ook aan Dr. F. L. RUTGERS gebracht, wiens 
adviezen niet alleen der Vereeniging bovengenoemd maar ook den Kerkeraad steeds ten goede 
zijn gekomen. De inkomsten in Indië nemen toe, met name de contributiën; maar die zijn 
toch nog niet zoovele, dat zij, gevoegd bij onze inkomsten, ons vrijheid zouden kunnen geven, 
om u meê te deelen, dat wij uwe toelage kunnen ontberen. Het tegendeel is waar. Wij 
zijn dus zoo vrij, u vriendelijk te vragen, voor deze drie ja ren ons weer uit de algemeene 
kas de som van f 3000 jaarlijks te willen toekennen. 

Kort geleden hebben wij de stille hoop gekoesterd, dat de subsidie van het Indisch 
gouvernement onder de leiding van onzen minister van koloniën, den Heer IDENBURG, 
f 14000 zou beloopen. De directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid had regelen 
voor de toekenning van tegemoetkomingen uit 's lands kas ten behoeve van bijzondere in-
landsche ziekenhuizen geconcipieerd en met onzen geneesheer-directeur besproken, die ons 
deze hope deden koesteren. Op het oogenblik schijnen echter de bezuinigingsplannen van 
den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indië heel wat minder subsidie ons in het 
vooruitzicht te stellen. 

Eindigen wij met u nog mede te deelen, dat ons hospitaal thans heeft 125 bedden, twee 
missionaire artsen, twee Europeesche verpleegsters en verscheidene Javaansche verplegers en 
verpleegsters, wier aantal wij niet kunnen opgeven. Slechts weten wij, dat zij maandeli jks te 
zamen ƒ 203 ontvangen. 

D a t het hospitaal van Djocja zijnen dienst gedaan heef t voor het rijk Gods, kan u he t cijfer 
zeggen van de geloovigen, die te Djocja zijn en bijna allen, door middel van het hospitaal 
met Christus en zijn Evangelie zijn bekend geworden. Het is een instrument Gods tot 
verheerlijking zijns Naams, dat wij aanbevelen aan de voorbede van de Gereformeerde Kerken 
in Nederland. 

Di t rapport aldus vastgesteld door den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Amsterdam 
in zijne vergadering van 3 Augustus 1905. 

W. H. GISPEN, h. t. Praeses. 
H. W. VAN LOON, h. t. Scriba. 
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Petronella Hospitaal te Djocjacarta. 

1 9 0 3 . 1 9 0 4 . 
I e hal f jaar . 

ONTVANGSTEN. 1 9 0 3 . 1 9 0 4 . 1 9 0 5 . 

In Holland: 
Vereeniging Dr . SCHEURER'S Hospitaal . . / 8 . 5 5 8 . 3 3 / 9 . 1 2 9 . 0 7 i ƒ 4 . 3 0 0 . — 

Subsidie der generale Zendingskas van de 
1 . 5 0 0 . — Gereformeerde Kerken » 3 . 0 0 0 . — )) 3 . 0 0 0 . — )) 1 . 5 0 0 . — 

)) 772.22 » 4 3 1 . 1 8 ï » — . — 

In Indië : 
» 6 . 0 0 0 . — )) 6 . 0 0 0 . — )> 3 . 0 0 0 . — 

Giften, schenkingen en contributiën . . . )) 4 . 3 5 6 . 4 9 * » 4 . 1 5 3 . 7 3 )) 4 . 2 5 2 . 6 9 

Opbrengst der bussen in het hospitaal . . » 430 .81 » 486.061- )> 219 .04 

Honoraria voor medische diensten . . . . » 182.50 )) 6 0 3 . — )) 2 4 5 . — 
183 .48* V» 523 .11 9 481 .44* 

ƒ 2 3 . 4 8 3 . 8 4 ƒ 2 4 . 3 2 6 . 1 6 i f 13 .998 .17£ 

UITGAVEN. 

f 2 . 3 9 6 . 0 7 ƒ 1 . 3 4 5 . 3 5 f 1 . 0 0 1 . 1 7 * 
196 .36 » 1 7 5 . 3 0 i » 291 .16 

Medicijnen en verbandstoffen » 561 .45* » 3 9 6 . 2 2 i » 785.86 
» 1 .028 .80 » 408 .08 227.54 
)I 6 9 2 . — » 962 .48 >) 403 .13 

Voeding en verlichting » 5 . 1 9 6 . 4 4 * )) 5 . 6 3 5 . 6 9 * 3 . 1 1 6 . 6 3 * 
I) 1 . 2 3 0 . 3 0 * » 1 . 6 2 6 . 4 2 * » •1.050.60 
» 107.47* » 1 . 0 1 1 . 4 4 » 29 .60 
» 9 . 4 1 4 . 8 5 » 9 . 9 9 1 . 2 0 )) 5 . 7 4 0 . 4 6 
» 2 . 7 2 8 . — * » 5 . 0 7 1 . 9 8 f » — . — 

ƒ 2 3 . 5 5 1 . 7 6 ƒ 2 6 . 6 2 4 . 1 8 ƒ 12 .664 .16 

te ko r t te kort batig saldo 

f 67 .92 / 2 . 2 9 8 . 0 1 * / 1 . 3 5 2 . 0 1 * 

* Reiskosten van D r . SCHEUKER en f a m i l i e naar Djocja. 
II » m e j . G O K K E L » » 
» » D r . VAN M A R L E H » 

Thuisreis )) m e j . K U Y P E R van » 

» » Dr . ESSER en f a m i l i e » » 

Namens de Finaneieële Commissie van de Commissie van Beheer 
van de Gereformeerde Kerk van Amsterdam, 

Amsterdam, 18 Augustus 1905. H. W. VERMEULEN. 

BIJLAGE LX. Advies over blz. 10/14 no. 11 en blz. 3 9 / 5 3 van 
(Art. 113.) het Zendingsrapport 

Met groote belangstelling heeft uwe commissie kennis genomen van alles wat op de Keu-
chenius-School betrekking heeft, gelijk dat vermeld wordt onder n°. 11 van het rapport 
van de deputaten voor de Zending en de daarbij behoorende bijlagen, terwijl ook goede nota 
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genomen is van de gevoerde, omvangrijke correspondentie en van het gepubliceerde in ons 
Zendingsblad. Juist echter wijl zooveel in druk verscheen, mag uwe commissie zich ont-
slagen achten uitvoerige mededeelingen te doen. Zij vestigt dientengevolge dan ook slechts 
op deze punten uwe aandacht : 

1°. onmiddellijk na de Synode van Arnhem is door de deputaten der Generale Synode 
voor de Zending de reorganisatie der Keuchenius-school ter hand genomen en uitge-
voerd, voorzoover dit mogelijk was. Uit eene vergelijking van de besluiten der Arn-
hemsche Synode en de handelingen der deputaten blijkt overtuigend, dat zij zich stipt 
hebben gehouden aan hunne opdracht. 

2°. de inzage der voorloopige leerplannen deed in de vergadering uwer commissie geene 
enkele vraag of aanmerking rijzen. 

3°. na veel vergeefsche moeite kreeg de benoeming van eenen directeur, die door alle broeders 
in Indië dringend noodig werd geacht , haar beslag, doordat de heer D. KOELE WIJN de 
benoeming aannam. Sinds 1 Februari 1905 is deze bezig zich voor te bereiden voorden 
belangrijken arbeid, die hem, D. V. in Indië wacht. De vorderingen, die hij volgens het 
getuigenis zijner leeraren in zijne studie maakt, wettigen de verwachting, dat hij in 1906 
als directeur der Keuchenius-school in functie zal kunnen treden. 

4". de benoeming van Ds. D. BAKKER tot docent is zoowel in Indië als hier te lande alge-
meen met instemming begroet. Het uitzicht bestaat, dat in 1906 de tweede afdeeling 
der School zal worden ingericht, en daarmede de speciale vorming van helpers voor den 
dienst des Woords zal beginnen. En stelle dan onze trouwe God zoowel Ds. BAKKER 
als den heer KOELEWIJN ten rijken zegen in hunnen nieuwen arbe id! 

5". op de instructie's, die door de deputaten, na advies van de broeders in Indië, zijn 
vastgesteld voor docent, directeur en eerste leeraar heeft uwe commissie geene aanmerking. 

6°. de Baad van Toezicht op de Keuchenius-school heeft spoedig na de Synode van Arnhem 
zijnen arbeid begonnen. In het voor dezen Raad vastgestelde reglement (bijlage IV) 
is naar het oordeel uwer commissie de arbeid behoorlijk geregeld, zoodat zij u geene 
wijziging heeft voor te stellen. 

7°. de reorganisatie, voorzoover die tot nu toe reeds haar beslag verkreeg, werkt aan-
vankelijk zeer gunstig voor den bloei der School. Inzonderheid is het van belang, dat 
er in den regel geene leerlingen worden aangenomen, dan die zijn gezonden door de 
missionaire Dienaren. Bijna alle leerlingen worden n u opgeleid voor rekening van eene 
zendende Kerk. Dit verhoogt aanmerkelijk het peil der leerlingen. Twee leerlingen 
worden opgeleid voor rekening der gezamenlijke Kerken. Zij zullen later, D. V„ als 
onderwijzers aan de school worden verbonden en ontvangen dan ook eene afzonderlijke 
vorming. 

8°. inzake de verplaatsing der School van Poerivoredjo naar Djocja vermelden wij het 
volgende : zij werd door alle broeders in Indië dringend noodig geacht, terwijl ook 
de minister van Koloniën de verplaatsing sterk aanr ied; 

dat de verplaatsing der School de kosten harer reorganisatie slechts weinig, wellicht 
met nog geen ƒ 2 0 0 0 heeft verhoogd; en 

dat door de deputaten der Generale Synode in dezen met voorzichtigheid is gehandeld. 
Met leedwezen heeft echter uwe commissie gezien, dat de verplaatsing der School in 

October 1903 heeft plaats gehad, in strijd met wat door de deputaten duidelijk bepaald was 
en zonder dat met hen voorafgaand overleg was gepleegd. De deputaten oordeelden n. 1., dat 
de verplaatsing, hoe gewenscht ook, niet moest ter hand genomen, tenzij de gelden gevonden 
waren, die de reorganisatie en verplaatsing zouden vorderen. Zij besloten derhalve, dat de 
verplaatsing zou geschieden, als de broeders in Indië zich eerst vergewist hadden, dat het 
Gouvernement subsidie voor den bouw zou verleenen; en voorts dat br. ZUIDEMA met de 
leerlingen zou verhuizen, als de bouw der school was begonnen. Toch is de School feitelijk 
verplaatst, éér uitzicht op subsidie was verkregen, en éér de bouw aangevangen was. Uwe 
commissie oordeelt, dat een woord van afkeuring hierover niet mag ontbreken. Echter mer-
ken wij op, dat deze handelwijze wel eenigszins verklaarbaar is, als men bedenkt, dat br. 
ZUIDEMA om redenen van gezondheid kort te voren eenen verloftijd moest hebben, en de 
geneesheeren hem, hoewel aanvankelijk hersteld, het verblijf te Poerworedjo ontr ieden; en 
dat zijn gezin om dezelfde redenen te Djocja vertoefde en volgens medisch advies nog niet 
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terugkeeren m o c h t ; ook dat het bouwterrein voor de School te Djocja op zoo gunstige 
voorwaarden was verkregen, dat men de verplaatsing en verdere reorganisatie wel stellig 
verwachten kon. 

Dit neemt echter niet weg, dat de verplaatsing eene eigenmachtige daad was, waardoor een 
eenigszins ernstig conflict had kunnen ontstaan. De Heere heeft dit echter verhoed. Zijne 
gunst heeft de Keuchenius-school geopend. De openingsdag der nieuwgebouwde school was 

een heerlij ke dag voor de Zending. 
Na nog te hebben herinnerd, dat over de financiën der School afzonderlijk is gerapporteerd, 

heeft uwe commissie de eer li voor te stellen (volgen de conclusiën in het artikel der Acta). 

A. G. HONIG, Rapporteur. 

BIJLAGE LXI. Bapport inzake de huishoudelijke uitgaven der 
(Art. 114..) deputaten voor de Zending. 

Uw commissie heeft de eer u te rapporteeren, dat de uitgaven gedaan ten behoeve der 
deputaten voor de Zending wegens reis-, verblijf- en vergaderingskosten, alsmede kosten voor 
redactie van het Zendingsorgaan, Zendingsbibliotheek, archief, drukloonen, porto's enz., over 
het boekjaar van 1 September tot en met 31 Augustus 1903, hebben bedragen eene som van 
ƒ 521 ; welke rekening was geteekend door de broeders SCHOLTEN en GISPEN ; 

dat de uitgaven over het boekjaar van 1 September 1903 tot en met 31 Augustus 1904 
hebben beloopen eene som van ƒ 962.82* ; in deze uitgaven en die van het volgende boek-
jaar is o. a. begrepen eene som van ƒ 350 ten behoeve van uitgaven voor de Keuchenius-
school hier te lande be taa ld ; deze rekening was geteekend door de broeders VAN HAERINGEN 
en MULDER ; 

dat de uitgaven over het boekjaar van 1 September 1904 tot en met Augustus 1905 
hebben bedragen eene som van ƒ 978.88 welke rekening was geteekend door de broeders 
VAN DER MUNNIK eji GISPEN. Het gezamentlijk bedrag der huishoudelijke uitgaven over de 
drie hierboven genoemde jaren is geweest de som van ƒ 2112.703, zijnde ƒ 1 2 . 7 0 * boven 
de raming, in de laatstgehouden Synode te Arnhem ingediend. 

Uwe commissie heeft het kasboek met de kwitantién nauwkeurig nagezien en in orde 
bevonden. 

Uwe commissie stelt derhalve voor de rekening en verantwoording der deputaten voor de 
Zending goed te keuren en hen met dankzegging te déchargeeren. 

K. KINKHORST, Rapporteur. 

BIJLAGE LXlI . Bapport van de deputaten voor de generale 
(Art'. 116.) kas voor hulpbehoevende Kerken. 

De deputaten voor de generale kas voor hulpbehoevende Kerken hebbeD de eer hiernevens 
over te leggen de rekening van het gevoerde beheer over de jaren 1902/1903, 1903/1904 
en 1904/1905. 

Hunne werkzaamheden hadden het gewone verloop. 
De bijdragen der Kerken kwamen tamelijk geregeld in. 
Van twee Classen werden geene collecten ontvangen; van de ééne, die van Bolsward, werd 

dit genoegzaam opgehelderd; dat zal dan ook in orde komen; van de andere, die van Enu-
mat i l , werd geen woord ter verklaring van dit feit vernomen. 

De geheele opbrengst ging niet achterui t ; eer was eene kleine neiging tot stijging op te 
merken, die uwe deputaten verblijdde met het oog op de behoeften, waarvoor aanvragen 
inkomen. 
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Aan de Kerk van Kootwijk is het gewone bedrag telken jare uitgekeerd; aan de commissie 
Voor de catechiseermeesters, door de actie van 1886 van hun inkomen beroofd, kon, evenals 
tot dusverre geschiedde, de helft toegelegd van het max imum indertijd voor dit doel bepaald; 
en dan bleef nog een klein saldo, waaruit aan de ingekomen aanvragen kon worden voldaan. 

Uwe deputaten hebben ook ditmaal het overleg in den regel schiiftelijk gepleegd; alleen is 
aan het einde van het derde jaar eene vergadering gehouden, die nutt ig was gebleken; a l thans 
eene enkele maal in zulk een driejarig tijdvak vergaderen, achten uwe deputaten niet onge-
wenscht; dat dit vaak achterwege bleef, vond zijne oorzaak in de gewoonte, dat de kosten uit 
de kas zelve werden betaald; ter vermijding van dit bezwaar, wai e wel geraden, deze kosten 
te brengen op de rekening van de Generale Synode. 

Uit Helmond kwam eene dringende vraag om hu lp ; deze Kerk is van belang, om hare 
ligging, voor het brengen van hulpe van andere zwakke Kerken in het Zuiden en aan Gere-
formeerde belijders in de verstrooing. 

Voorts trok het de aandacht uwer deputaten, dat de reeds lang gevolgde regel voor het 
verleenen van hulp aan de Kerk van Kootwijk, naa r vernomen geruchten verouderd werd ge-
noemd en niet meer in overeenstemming met de draagkracht der Kerk van Kootwijk, met 
die der Classe Apeldoorn en der Provincie Gelderland, zoodat eenig onderzoek dienaangaande 
wel gewenscht ware. 

Mitsdien hebben uwe deputaten de eer aan uwe vergadering de volgende voorstellen 
voor te leggen: 

a. hun vrijheid te geven, bij de verdeeling van beschikbare gelden, in bijzonderen zin 
rekening te houden met de Kerk van Helmond, zoodat deze eenen zekeren voorsprong 
boven andere aanvragers zoude hebben; 

b. uwe deputaten te machtigen, om met het oog op bovengenoemde opdracht met nadruk 
namens de Generale Synode de belangen dezei kas den Kerken aan te bevelen; 

c. uwen deputaten op te dragen, in overleg te treden met de Kerk van Kootwijk, met de Kerken 
der Classe Apeldoorn, en met die der Provincie Gelderland, ten einde te geraken tot eene 
wijziging in de bepaling van de te storten bedragen in dien zin, dat de generale kas daar-
door moge worden ontlast ; en 

d. aan uwe deputaten voor het geval, dat in het nieuwe driejarig tijdvak, van 1906 tot 1908, 
eene vergadering noodig mocht blijken, een crediet te openen van ten hoogste vijftig 
gulden ten laste van de gezamelijke Kerken, te verrekenen op de Synode van 1908. 

Zij bevelen deze voorstellen in de overweging uwer vergadering, 
Worde ook dit deel van den arbeid in den dienst van 's Heeren Kerken gezegend! 

Namens de deputaten voornoemd, 

B. VAN SCHELVEN, Praeses. 
W. B. RENKEMA, Assessor. 
A. FUKKINK, Scriba. 

Augustus 1905. 
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O n t v a n g s t e n e n u i t g a v e n 
v a n d e g e n e r a l e k a s d e r h u l p b e h o e v e n d e K e r k e n . 

Van 1 Augustus 1902 tot 31 Juli 1903. 

ONTVANGSTEN. 

Saldo van het vorige boekjaar 
Aug . Provincie Drente . 

» Classe Harderwi jk . 
» » Dokkum 

Oct. » Goes . . . . 
» legaat van eene overleden 

zuster A. N. Wed. G. J. B. 
te Amsterdam 

Nov. Classe Zierikzee . 
» » Stadskanaal 

Dec. » A r n h e m . 
)) » Apeldoorn . 
» )i Franeker . 
» » Leeuwarden 

1903 
J a n . ii Amsterdam 

» n Arnhem 
» Provincie Zuid-Holland 

Maait Classe W a r f u m . 
» » Kollum 
» n Middelburg 
ti » Appingedam 
» i) Zutphen 
» » Tholen. 

April Provincie Overijsel 
» Classe Sneek . 
» » Groningen 

Mei » Amersfoort 
» )i Drachten 

Juni » Arnhem 
» ). Tiel . 
» Provincie Drente 
v Classe 's Hertogenbosch 
» Provincie Zuid-Holland 
» Classe Breukelen . 

Ju l i 
Almkerk . 
Amsterdam . 
Harderwijk 

Ontvangsten 
Uitgaven . 

Saldo . 

f 1 .175 
76.34 
33 .88 
56 .29 
2 5 . 2 3 

100 .— 
38 .12 
33.52 
1 5 . — 
10 .— 
39 — 
5 5 . — 

8 0 . — 
40.60 
7 5 . — 
6 0 . — 
27 .77 
5 5 . 1 6 5 

5 2 . -
5 3 . 8 4 6 

9 . 5 0 
125 

39 .— 
5 2 . — 
4 1 . 8 5 

8 .84 
20 — 

5 — 
81 .12 
1 6 . 0 9 
75 .— 
26.71 
26 .29 

100— 
27.556 

ƒ 1581.89 
i) 1500 — 

/ 81 .89 

1902. 
Nov. 

n 
Dec. 
1903. 
Febr. 
Mei 
Juli 

UITGAVEN. 

aan de Kerk van Kootwijk ƒ 

» » 
ö » D » > 

voor de catechiseermeesters 
aan de Kerk van Tholen . 

7 5 . 
150. 
50 . 

265. 
280. 

8 0 . 
500 . 
100. 

Uitgaven f 1500 .— 
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Van '1 Augustus 1903 tot 31 Juli 1904. 

ONTVANGSTEN. 

Saldo vau liet vorige boekjaar . ƒ 
Aug. Classen Alkmaar, Haarlem en 

Edam 
» » Ookkum 

Oct. » Winschoten 
>i ri Zierikzee . 
» )) Klundert , 

Nov. » Franeker . 
» » Goes 

Dec. » Leeuwarden 
» Provincie Zuid-Holland 

1904 
Jan. Classe Stadskanaal . 

Zutphen 
Febr. » Kollum. . » 20.64 

» » Appingedam . » 55 .— 
Maart » Utrecht » 75 .— 

» Middelburg » 5 2 . 8 3 6 

» » Groningen . » 59.44 
April » W a r f u m . » 55 .— 

» Provincie Overijsel . » 125 .— 
ii Classe Amersfoort. . » 45 .— 
i) » Amsterdam » 80 .— 

Mei li Drachten . » 9 .06 
ii » Zierikzee . » 2 2 . 1 6 6 

ii » Sneek . . . . » 39 .84 
» Provincie Zuid-Holland . » 75 .— 

Juni Classe Haarlem . » 40 .— 
ï> li Alkmaar . « 30 .— 

li Enkhuizen. » 20 .— 
» li Edam . . . . » 10. 
ii li » 20 .— 
ii » Almkerk . » 26 .26 
li » Goes . . . . » 27.12 
ii li 's Hertogenbosch . » 15.22 
ii » Amsterdam . » 100 .— 

Jul i Provincie Drente . » 84 .50 
» Classe Breukelen . » 26 .06 

Ontvangsten 
Uitgaven . 

Saldo . . 

81.89 

82 .69 
63 .66 
14 .71 
21.60 
22 .71 
43 .— 
24 .10 
55 .— 
75.— 

29 .90 
38 .54 

/ 1665.94 
1600.— 

ƒ 65 .94 

UITGAVEN 

1903. 
Nov. aan de Kerk van Kootwijk ƒ 260. 
1904. 
Febr. » » » » » » 200. 
Mei » » » )i » » 230. 
Juli » » s> » i) » 210. 

» voor de Catechiseermeesters . » 500. 
» aan de Kerk van Wormer . » 100. 
» » » » » Tholen . . » ÏOO. 

Uitgaven J 1600. 



t 

2 0 2 

Van 
ONTVANGSTEN. 

Saldo van het vorige boekjaar 
Aug. Classe Dokkum . 

» » Klundert . 
)> Kerk van Sloterdijk 

Oct. Classe Winschoten 
)> » Klundert . 

)> Harderwijk 
» Franeker . 

1 Augustus 1904 tot 31 Juli 1905. 

Nov. 
» 

1905. 
Jan. 

» 

Febr. 
» 
» 

Maart 
» 

April 

Mei 

Juni 

Juli 

Provincie Zuid-Holland 
Classe Stadskanaal 

W a r f u m . 
KolJum. 
Appingedam 
Zutphen 

Provincie Overijsel 
Classe Amersfoort 

» Groningen. 
Leeuwarden 
Amsterdam 
Winschoten 
's Hertogenbosch 
Middelbur; 
Arnhem 
Tiel. . 
Sneek . 

Provincie Zuid-Holland 
» Overijsel 

Classe Tholen . 
» Apeldoorn 
« Arnhem 
» Breukelen 
» Utrecht 

Provincie Drente 
Classe Goes . 

» Almkerk 
» Haarlem 
« Alkmaar 
» Enkhulzen 
» Edam . 

Kerk van Axel (A) 
» van Zaanslag (B) 

Classe Heerenveen 
» Harderwijk 
» Zierikzee . 
» Dokkum . 
» Klundert . 

Ontvangsten 
Uitgaven 

Saldo . 

f 65.94 
60 .33 
20 .46 

5 — 
16.56 

1 .17 
27 .31s 

75 — 
34.66 
65 — 
22 .25 
50 — 
33.76 

130.— 
39.30 
64 .45 
55 .— 
75 — 
1 5 . -
14.21 
51 .54 
15 — 
1 0 . — 
38 — 
75 — 

7 .25 
12.12 
15 .— 
10 — 
28.365 
50 .— 
76 — 
24.39 
16.60 
40 — 
3 0 . — 
20 — 
10 — 

5 . 1 0 
16.40 
3 0 — 
28.02 
24.32 
3 0 . 0 5 5 

22 .05 

f 1598.61 5 

>, 1595.50 

f 3 11« 

1904. 
Nov. 

» 

1905. 
Febr. 

» 
Mei 
Juli 

UITGAVEN, 

de Kerk van Kootwijk / 

voor de catechiseermeesters 
aan de Kerk van Helmond 
voor den Zuid-Oosthoek van 

Friesland 
onkosten voor de vergadering enz. 

1 4 0 — 
85 — 

125 — 
100.— 
225 — 
225 — 
500 — 
100 — 

60 — 
35 .50 

Uitgaven f 1595.50 

Gezien, met de bescheiden vergeleken en accoord bevonden in de vergadering van de deputaten 
voor de generale kas van hulpbehoevende Kerken van 21 Augustus 1905. 

B. VAN SCHELVEN, Deputaat voor Noord-Holland. 
W. B. RENKEMA, Deputaat voor Zuid-Holland. 
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BIJLAGE LXIII. Bapport over E 7 d. 
(Art. 117.) 

Onder letter E7d van het agendum komt voor een verzoek van den Kerkeraad der Gerefor-
meerde Kerk te Heeg aan de Synode van Utrecht . In dit verzoek wordt aan de Synode 
gevraagd zich te willen uitspreken over dit p u n t : 

of leden van eene Gereformeerde Kerk in Indië, die zich metterwoon gevestigd hebben op 
het Zendingsterrein van eene Gereformeerde Kerk in Nederland, al dan niet h u n n e attestatie 
behooren in te dienen bij de Kerk, op wier terrein zij gaan wonen. 

Ten einde mee r licht in deze zaak te geven en te kunnen krijgen, heeft de Kerkeraad van 
Heeg hare vraag aan de Synode vergezeld doen gaan van eene uitvoerige toelichting, die door 
de goede zorg van de synodale Kerk van Utrecht is gedrukt en aan alle leden en praead-
viseerende leden uitgedeeld. 

Uit die toelichting blijkt, 
1". dat Ds. BAKKEK, missionair predikant van Heeg, thans te Keboemen, over dit punt, nu ru im 

een jaar geleden, heeft geschreven aan de Kerk van Heeg en de Friesche gedeputeerden voor 
de Zending, en daarin liet doorstralen, dat het hem wel gewenscht voorkwam, dat leden 
van eene Gereformeerde Kerk in Indië (in dit geval Batavia), die zich metterwoon gevestigd 
hadden op het Zerdingsterrein vau Heeg, hunne attestatie nu ook indienden bij de 
Kerk van Heeg. Hij vroeg echter aan de Kerk van Heeg en de Friesche gedeputeerden 
h u n oordeel en beslissing in deze zaak te mogen vernemen. 

2°. da t de Kerk van Heeg en de Friesche gedeputeerden voor de Zending zich toen om 
advies over deze zaak gewend hebben tot de Provinciale Synode van Leeuwarden in 
J u n i j.1. gehouden, en dat deze Synode besloot: 

vDe Provinciale Synode vereenigt zich m e t het gevoelen van de provinciale deputaten, 
dat de at testat ie van leden een Gereformeerde Kerk op het Friesche Zendingsterrein woon-
achtig, vooralsnog bij de Kerk van Batavia behoort, tot tijd en wijle de Kerk aldaar 
(dat wil zeker zeggen: niet te Batavia, w a n t daar is de Kerk geinstitueerd, m a a r 
de Kerk op het Friesche Zendingsterrein) is geinsti tueerd". 

Met die beslissing kan de Kerk van Heeg zich niet vereenigen: noemt daarvoor in hare 
toelichting principieele en practische gronden op en wendt zich nu tot deze vergadering 
met haar reeds genoemd verzoek. Uwe commissie heeft deze zaak overwogen en kwam 
tot het oordeel, dat men zich in deze aangelegenheid moet laten leiden door het antwoord 
op de v raag : wie heeft toezicht te houden op belijdenis en wandel van de l idmaten, die 
op een of ander Zendingsterrein komen wonen en blijven wonen: de Kerk aan wie dat terrein 
is aangewezen en toebetrouwd of eene andere Kerk, die dat terrein niet voor hare rekening 
heeft gekregen en genomen ; en wel toezicht te houden niet alleen in dien zin, dat men 
— zoo noodig — als een broeder tegen eenen broeder waarschuwend, radend en vermanend 
optreedt, maar ook in dezen zin, dat men — desnoods — ook de kerkelijke censuur op hen 
toepassen kan naar den tegel der H. Schr i f t . 

Het antwoord op die vraag moet naar he t oordeel uwer commissie wezen, da t de Kerk, 
die een bepaald Zendingsterrein kreeg en daarvoor verantwoordelijk is gesteld, ook genoemd 
toezicht heeft te houden op de leer en het leven van de lidmaten, die op dat terre in komen 
en blijven wonen. Stel dus, om een concreet geval te noemen, dat iemand l idmaat is van 
de Kerk van Batavia, straks uit haa r midden vertrekt , komt wonen en blijft wonen op het 
terrein van de Gereformeerde Kerk van Amsterdam, dan behoort zoo'n l idmaat zijne attes-
ta t ie ook in te dienen bij den Kerkeraad van Amste rdam of met diens goedvinden bij den 
dienaar, die ginds arbeidt op het terrein van Amsterdam. En hij komt dan dus ook onder 
het toezicht van de Kerk van Amsterdam, die dat toezicht daar dan oefent door den dienaar, 
dien zij daar heeft. 

Kwam zoo'n l idmaat bij vertrek uit Batavia op een terrein, dat aan geene Kerk was toe-
gewezen, dan zou de attestatie of te Batavia kunnen blijven, of als de woonplaats 
b.v. dichter bij Soerabaya kwam en dus ver van Batavia af maa r dan toch op een terrein, 
dat a a n geene van beide Kerken was toegewezen — de attestatie in overleg m e t den Kerke-
raad van Batavia bij de Kerk van Soerabaya kunnen indienen. 
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Nu bedoeld l idmaat echter bij vertrek uit Batavia komt en blijft wonen op een bepaald 
terrein van eene andere Kerk, behoort de attestatie ook te worden ingediend bij de Kerk, aan 
welke dat terrein is toegewezen. 

Zoo staat de zaak, naar het oordeel uwer commissie in het algemeen. 
Om misverstand te voorkomen en om rekening te houden met het praktische leven meent 

zij hieraan echter nog tweeërlei te moeten toevoegen, 
o. Eenige Kerk kan b. v. de Kerk van Batavia — om nog maar eens dit geval te noemen — 

door het vertrek van een of meer lidmaten wel eens groote financieele schade lijden. 
Daarom wil uwe commissie, die deze gedachte wel verstaat, er aan herinneren, dat 
leden van eenige Kerk, die vertrekken met attestatie en dan misschien komen op 
een terrein, waar minder gevraagd wordt voor het kerkelijk leven, hunnen financiëelen 
steun daarom nog niet behoeven — misschien moet wel gezegd — dan nog niet behooren 
te onthouden aan de Kerk, waarbij zij tot nu toe behoorden; doch dat zij die Kerk nog 
wel mogen — misschien geldt haast — nog wel behooren te blijven steunen met 
financiëeleu steun. In het geval van Batavia b.v. zou zulk steunen soms dubbele waarde 
kunnen hebben. 

b. Eene tweede opmerking, die uwe commissie meent te moeten maken, geldt het rekening 
houden met het practische leven. Op Java komt herhaaldelijk voor, wa t men noemt 
»overplaatsing". Iemand is b.v. te Soerabaya, wordt vandaar overgeplaatst naar Keboemen, 
doch over enkele maanden soms weer overgeplaatst naar Soerabaya. Op Java met zijne 
vele ambtenaren zijn de gevallen van zulke overplaatsing vele. Daardoor komt het dan 
ook wel voor, dat een l idmaat uit eene Kerk vertrekt, doch b.v. over vier a vijf maanden 
weêr in die Kerk terugkomt, en soms bij zijn vertrek wel verwacht, dat hij spoedig 
t e rugkomen zal. Die gevallen zijn dan wel niet geheel gelijk aan wat in ons land 
voorkomt, dat men b.v. als architect vier of vijf maanden buiten zijne woonplaats i s ; of 
ergens een t i jdlang is om eene badkuur te ondergaan of eenen cursus bij te wonen ; toch 
komen die gevallen wel eenigszins met elkaar overeen. 

En nu kan de vraag gedaan worden : mogen nu lidmaten b.v. van de Kerk van Batavia, 
die vermoedelijk voor slechts enkele maanden de Kerk zullen verlaten en zoolang op 
een Zendingsterrein van eene andere Kerk komen te wonen, mogen die nu l idmaten 
van de Kerk van Batavia blijven, indien zij dit begeeren? Uwe commissie meent die 

• vraag toestemmend te moeten beantwoorden. 
Evenals eene vroegere Synode met het oog op voorkomende gevallen hier in ons land 

bepaalde, wanneer herziening van grenzen iemand zou afsnijden van de Kerk waartoe hij 
tot du6ver behoorde, blijft hem het recht onverkort, om onder zijnen vroegeren Kerkeraad 
te blijven; zou uwe commissie in gevallen van overplaatsing in Indiè voor niet zoo'n 
langen tijd wel wenschelijk achten, dat aan dergelijke l idmaten, indien zij dit begeeren, 
vrijheid worde verleend om bij de Kerk te blijven, waartoe zij tot nu toe behoorden; 
mits niet vergeten worde, dat zulke l idmaten, zoodra het zich laat aanzien, dat zij zullen 
blijven wonen, daar waar zij m a a r enkele maanden dachten te zijn, er op gewezen 
worden door hunnen Kerkeraad dat zij dan ook hunne at testat ie behooren in te 
dienen bij de Kerk, op welker terrein zij wonen, opdat uitzondering geen regel worde 
en opdat goede kerkelijke orde in deze zaak gehandhaafd blijve. 

Uwe commissie stelt mitsdien aan uwe vergadering voor te besluiten (volgen de conclusién 
in het artikel der Acta) . 

J, H A N I A , Rapporteur. 

BIJLAGE LXIV. Schrijver van Bev. James F. Zwemer. 
(Art. 123.) 

Eerwaarde Vaders en Broeders. 

Genade zij u en vrede van God onzen Vader en den Heere Jezus Christus. 
De Algemeene Synode van de Gereformeerde Kerk in Amer ika ontving op hare laa ts t 
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gehoudene vergadering te Asbury Park N. J . , een schrijven van uwe deputaten inzake corres-
pondentie, de begeerte uitdrukkende, dat men op uwe a.s. Synode gaarne een of meer gede-
legeerden van onze Synode mocht ontmoeten. 

Daarop besloot de Synode eenen harer leden te benoemen, om ulieden de broedergroete en 
de heilbede der Gereformeerde Kerk in Amerika over te brengen. 

Men vond goed mij deze aangename zending op te dragen. 
Volgens eene oude usantie onzer Kerk verwacht men niet, dat de afgevaardigden naar 

zuster-kerken der Synode eene rekening ten bate van reiskosten zullen indienen. 
En dewijl ik thans verhinderd word eene lang gekoesterde begeerte te bevredigen, om 

het roemrijk erf der Nederlanden te bezoeken en ooggetuige te wezen van het belangri jk 
werk uwer Kerken, en eene rede of toespraak per schrift ui teraard min begeerlijk is, zij het 
mij vergund, dat ik in den volgenden beknopten vorm mij van mijnen plicht kwijte. 

Wetende, krachtens het getuigenis der geschiedenis, deskundigen overbekend, dat »The 
Refortned (Dutch) Church in America" sinds de jaren der eerste emigratiën, in het begin 
der zeventiende eeuw van af den jare 1620, en der latere verhuizingen van 1847 onder 
leiding van Van Raalte en Z.Eerw's geloofsgenooten en geestverwanten 

met ulieden op êénen levenden wortel stoelt; 
dezelfde onmisbare aloude Belijdenis-schriften bestendig vasthoudt; 
ten overstaan van vele vonden dezer eeuw op het eene ééns gelegde vaste fondament be-

stendig voortbouwt; 
het bevel aanvaardende waarmee Christus zijne Kerk bevoorrechtte, allen creaturen door 

binnenlandsche en buitenlandsche Zendiug het Evangelie verkondigt; 
en, bewust van de macht der »Gereformeerde beginselen", zich vertrouwend en hoopvol 

eene toekomst verbeidt, waarin de wijsheid van hare kinderen zal worden gerechtvaardigd; 
geeft het mij waar genot ulieden in uwe vergaderingen, wier arbeid in het belang van 's Heeren 

rijk onze diepste belangstelling heeft, te kunnen verzekeren van onze hartelijke zegenwenschen 
en vurige bede, dat des Heeren rijkste zege al uwe werkzaamheden bekrone! 

en, dat wij voorts wederkeerig van elkanders zaken mogen hooren, dat wij staan in éénen 
geest, met één gemoed gezamenlijk strijdende door het geloof des Evangelies, 

in de gemeenschap van één dierbaar geloof om der vaderen wil, en in de gemeenschap 
eener zalige hoop ter wille van onzen Heiland, 

me t alle hoogachting 

ulieder diens!vaardige dienaar 

Holland (Michigan), 18 Augustus 1905. JAMES F. ZWEMER. 

BIJLAGE LXV. Praeadvies inzake de leer geschillen. 
(Art. 124.) 

In de handen uwer commissie zijn een aantal bezwaarschriften gesteld van gemeenteleden 
van Delft, Voorburg, 's Gravezande, Gouda (A), Hillegom, Assen en den Kerkeraad van Hoorn, 
die, al verschillen zij eenigszins van inhoud, in hoofdzaak hierop neërkomen, dat de Generale Synode 

a. zich zal uitspreken over de hangende leergeschillen, met name het supralapsarisme, de 
eeuwige rechtvaardigmaking, de onmiddellijke wedergeboorte en de onderstelde weder-
geboorte bij den doop; genoemde leerstellingen zijn volgens deze broederen niet in overeen-
stemming met de Belijdenisschriften en mogen daarom krachtens de onderteekening der 
Belijdenisschriften door geenen dienaar des Woords geleerd worden; 

b. haar volle vertrouwen zal uitspreken in Prof. LINPEBOOM, hoogleeraar aan de Theologische 
School te K a m p e n ; 

terwijl eindelijk ook een schrijven inkwam van den Kerkeraad van Groningen (A), om bij de 
Synode er op aan te dringen, dat zij eenige deputaten benoemen zou, om over de leergeschillen 
voornoemd eerst de Kerken te dienen van advies en dan op eene volgende Synode, desnoods 
vervroegd bijeen te roepen, eene beslissing te nemen. 
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W a t de beide laatste punten aangaat, meent uwe commissie u te moeten aanraden op deze 
verzoeken niet in te gaan. 

De broeders, die vragen dat de Synode haar volle vertrouwen in Prof. LINDEBOOM zal 
ui tspreken, hebben dit verzoek niet nader gemotiveerd, zoodat uwe commissie niet weet, of 
daarmede bedoeld is Prof. LINDEBOOM'S rechtzinnigheid in de leer of zijn optreden in kerkelijke 
zaken, zijn arbeid in den dienst der barmhartigheid of zijn onderwijs als hoogleeraar. Reeds 
he t onbepaalde van dit verzoek maakt het moeilijk daaraan te voldoen. Maar bovendien 
schijnt het uwe commissie ook overbodig te zijn, indien Prof. LINDEBOOM wegens onrecht-
zinnigheid in de leer was aangeklaagd en deze aanklacht onjuist bevonden werd, zou er reden 
wezen om zulk eene verklaring af te leggen. Nu dit echter niet het geval is en de Synode 
door hem als haren praeadviseur in haar midden te noodigen, genoegzaam he t vertrouwen 
toonde, dat zij in dezen hooggeachten broeder stelt, is er naar het oordeel uwer commissie 
voor zulk eene uitdrukkelijke verklaring geene reden. 

Veel ingrijpender en moeilijker is de vraag naar de leergeschillen, waardoor onze Kerken 
reeds geruimen tijd in onrust zijn gebracht . Uwe commissie begrijpt volkomen, dat met he t 
oog op den ernst dezer quaesties de Kerkeraad van Groningen (A) voorstelt, dat de Synode 
geene overijlde beslissing neme, maar deputaten benoeme om de Kerken eerst te dienen van 
advies. Zeker zou uwe commissie met dien raad van har te hebben ingestemd, in lien metter-
daad gevaar bestond, dat eene beslissing thans genomen overijld zou mogen heeten of het 
benoemen van deputaten bevorderlijk zou kunnen zijn aan den vrede der Kerken. Beide punten 
ontkent uwe commissie echter. De hier bedoelde geschillen zijn niet pas nu opgekomen, 
maa r zijn schier zoo oud als de geschiedenis onzer Kerken zelve. Ook in onze Kerken, nadat 
God de Heere ons tot reformatie bracht , zijn zij telkens aan de orde geweest en reeds de 
Synode van Middelburg is geroepen geworden naar aanleiding van eene aanklacht tegen eenen 
bepaalden persoon zich zijdelings over deze geschillen uit te spreken. Uwe commissie kan dus 
niet inzien, dat uwe Synode niet genoegzaam voorbereid zou wezen om eene uitspraak te 
doen. En ten tweede zou de benoeming van deputaten gedurende geruimen tijd de onrust 
bestendigen; waarschijnlijk ten gevolge hebben, dat deze deputaten met twee of meer rap-
porten tot de Kerken kwamen ; alle Kerkeraden nopen over deze leergeschillen zich uit te 
spreken; daardoor geene geringe ontroering in onze Kerken te weeg brengen, terwijl eene vol-
gende Synode, naar uwe commissie meent, toch tot geene definitieve beslissing zou kunnen komen. 

Immers, en hiermede gaat uwe commissie tot den inhoud der bezwaarschriften zelf over, 
zij oordeelt, dat het noch noodig noch wenschelijk is voor eene Generale Synode om over deze 
geschillen eene definitieve uitspraak te doen, ja zelfs dat eene Synode dit niet doen kan of mag. 

He t is niet noodig en niet wenschelijk, omdat de hier bedoelde geschillen, mits men over 
en weer voor alle overdrijving zich wachte, volstrekt niet raken eenig wezenlijk punt onzer 
belijdenis, eenig fundamenteel dogma onzer Kerk, maar alleen loopen over een verschii van 
opvatting, een verschil van voorstelling, een verschil van naam. Uwe commissie betreurt het, 
dat door sommige harde uitdrukkingen, het gebruiken van ongewone termen, he t op de spits 
drijven van enkele leervoorstellingen aanleiding is gegeven tot de actie, die thans onze Kerken 
ontrust ; maar ze betreurt het evenzeer aan de andere zijde, dat aan onze Kerken de indruk 
is gegeven, alsof het hier een strijd gold tegen eene zoodanige afwijking van de kostelijke 
Belijdenis, door onze vaderen ons overgeleverd, als waardoor de zuiverheid der leer in gevaar 
werd gebracht en eene nieuwe leer in onze Kerken werd ingevoerd. Voor ieder toch, die de 
historie kent, is het duidelijk, dat de gewraakte leerstellingen geheel of gedeeltelijk bij de 
u i t n e m e n d s t e l e e r a r e n o n z e r k e r k , e e n CALVIJN, BEZA, URSINUS, GUIDO DE BRES, GOMARUS, 
VOETIUS, COMRIE, HOLTIUS e.a. te vinden zijn, en dat onze Kerken in den bloeitijd der Gerefor-
meerde theologie er nooit aan gedacht hebben, hen daarom wegens afwijking van de Belijdenis 
aan te klagen of te veroordeelen, maar integendeel deze mannen Gods zeer hoog hebben 
geacht. En wel is het volkomen waar, dat de Dordtsche Synode gewaarschuwd heeft, dat 
men »van het geloof der Gereformeerde Kerken te oordeelen heeft niet uit private of bijzon-
dere uitspraken van sommige zoo oude als nieuwe leeraren, maar uit de openbare Belijdenissen 
der Kerken zelve", zoodat het niet geoorloofd is zich op de uitspraken dezer leeraren te 
beroepen, om daarmede eenig particulier gevoelen als de leer van de Gereformeerde Kerken 
voor te s tel len; maar aan de andere zijde acht uwe commissie het toch evenzeer èn exegetisch 
ên historisch onjuist, wanneer men bij de uitlegging der Belijdenisschriften geene rekening 
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houdt met den geestelijken gedachtenkrmg, waaruit deze Bel i jdenisschr i f ten/yn voortgekomen, 
omdat men zoodoende met een beroep op de woorden der Confessie haar eenen zin en beteekenis 
zou toekennen, die onze vaderen nooit hehben bedoeld En wat voorts deze leervocrstelhngen 
zelve aangaat, meent uwe commissie, dat het wel zeer zou af te keuren zijn, wanneer eene 
Generale Synode der Gereformeerde Kerken in omen tijd i ls strijdig met de Belijdenis zou 
afkeuren, wa t door de beste Gereformeerde theologen is geleerd of iemand zou verbieden deze 
gevoelens ook nu nog voor te staan. Het zijn juist de Remonstranten geweest, die telkens 
getracht hebben deze geschilpunten, met name over he t mfra . en supralapsarisme als twist-
appel tusschen de Gereformeerden te werpen ; maar hoe beslist onze vaderen geweigerd 
hebben, hierin eenig fundamenteel verschil te zien, kan wel het duidelijkst blijken uit het 
antwoord door de Geieformeerden op de Haagsche Conferentie m 1611 gegeven belanghende 
dat eemghe leeraers onser Kercken, jae oock D. MARTINUS LUTHFRUS selve, wat hoogher gaen 
int aenmercken van Gods raet ende ordonnancie aengaende der menschen «ahcheyt, als hier 
te voren is verhaelt, daer over en is tot noch toe noyt eemghe oneenicheyt oft s t n j t geweest 
111 onse Kercken ; ende dat daerom, dat hoewel dese twee meyninghen daerm v ei schillen, 
dat d'eene stelt, dat God in sijnen eeuwige ïaedt den mensche aenghesien heeft als onghe-
schapen, d'andere dat God uy t den ghevallen menschelijck gheslacht eemghe ter salicheyt 
vercoren heeft, d 'andere voorbijgaende, nochtans soo comen sy oeyde met malkanderen overeen 
mt fondament" Op dat s tandpunt vensch t ook uwe commissie zich te stellen. 

En zij doet dit met te meer vrijmoedigheid, omdat zij zich hiervoor niet alleen beroepen 
kan op de historie onzer Kerken, maar overtuigd is, dat eene Generale Synode over deze 
geschillen geene beslissende uitspraak doen kan of mag. Het verschil v in inzicht toch, dat 
aan deze leergeschillen ten grondslag ligt, vindt zijne ooi zaak in de beperktheid van ons 
menschehjk kenvermogen. Legt men aan de eene zijde meer den nadruk op de souvereiniteit 
Gods, op de eeuwigheid en onveranderlijkheid van Gods raadbesluit, op de almachtige werking 
Gods m het werk der genade en op de vastheid van het verbond der genade, terwijl men 
anderzijds meer het oog vestigt op de schuld van den mensch, op de uitvoering van Gods 
raadsbesluit in den tijd, op de middelen waarvan God zich in het werk der genade bedient, 
en op de persoonlijke toeeigemng van de weldaden des verbonds, dan vinden beide voorstel-
lingen in de Schrift haren grond, dienen zij elkander aan te vullen om alle eenzijdigheid te 
voorkomen, en zou het afsnijden van de eene reeks dier vooi stellingen ten koste van de 
andere schade doen aan de kennisse Gods, aan de zaligheid der zielen en aan de praktijk 
der godzaligheid. Onze Gereformeerde Kerken hebben daarom m alle landen en in alle tijden 
ten opzichte van deze geschillen de hbertai prophetandi gehandhaafd, en )uist daardoor 
getoond, hoe met handhaving der Belijdenis tegelijk gepaard kan gaan eene breedheid van 
inzicht en ruimheid van blik, waardooi de Kerken bewaard worden voor eenzijdigheid en de 
weg voor veidere ontwikkeling der theologie geopend blijft Deze vrijneid dient ook in onze 
Kerken gehandhaafd te blijven, ook al ach t uwe commissie, dat de waarschuwing, die de 
Synode van Dordt tot alle dienaren des Evangelies richtte, dat zij »met de Schrifture naar de 
regelmaat des geloofs met alleen gevoelen maar oik spreken zullen en van alle zoodanige 
wijzen van spreken zich onthouden zullen, die de palen van den rechten zin der Heilige 
Schrif ture ons vooi gesteld, te buiten gaan" , ook m onze dagen wel ernstige behartiging vei dient. 

Maar al is uwe commissie van ooi deel om de genoemde redenen, dat het niet geraden is, 
dat uwe Synode ten principale over deze geschillen uitspraak doe, zoo meent ze toch, dat ter 
geruststelling van de conscientien en om alle eenzijdigheid m het voorstellen van sommige 
leerstukken te voorkomen, het geraden is, dat de Synode eene korte verklaring geve omtrent 
de vier bovengenoemde punten. 

Wat het eerste punt, het mfra- of supralapiartsme aangaat, spreke de Synode uit, dat 
onze Behjdenisschiiften zeker ten opzichte van het leeistuk der uitverkiezing de irifralap-
sausche voorstelling volgen , maar dat, zoowel blijkens de bewoordingen van Ilfdst. I Art. 7 
der Leerregels van Dordt als blijkens de beraadslagingen op de Dordtsche Svnode, hiermede 
geenszins is bedoeld de supralapsarische vooi stelling ui t te sluiten of te veroordeelen, dat 
het diensvolgens wel met geoorloofd is de supralapsarische zienswijze als de leer dei Gerefor-
meerde Kerken in Nederland voor te stellen, maa r evenmin om iemand, die voor zich zelf 
het supralapsarische gevoelen voorstaat, daarom te bemoeilijken, aangezien de Synode van 
Dordt over dit geschilpunt geene uitspraak heeft gedaan, waarbij de Synode de waarschuwing 
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voegt om dergelijke diepgaande leerstukken, die het verstand der eenvoudigen zeer verre te 
boven gaan, zoo weinig mogelijk op den kansel te brengen, en in de prediking des Woords 
en het catechetisch onderwijs zich zoo nauw mogelijk te houden aan de voorstelling, die 
onze Belijdenisschriften geven. 

W a t het tweede punt, de eeuwige rechtvaardigmaking, betreft , verklare de Synode, dat 
deze ui tdrukking zelve niet in onze Belijdenisschriften voorkomt, m a a r dat ze daarom evenmin 
m a g worden afgekeurd als de ui tdrukking »verbond der w e r k e n " en dergelijke, die uit he t 
theologisch spraakgebruik zijn overgenomen; dat het onjuist is te zeggen, dat onze Belijdenis-
schriften alleen eene rechtvaardigmaking uit en door het geloof kennen, aangezien èn Gods 
Woord in Rom. 4 : 2 5 èn onze Belijdenis in Art. XX uitdrukkelijk spreken van eene objectieve 
rechtvaardigmaking door de opstanding van Christus bezegeld, die in tijdsorde aan de sub-
jectieve rechtvaardigmaking vooraf g a a t ; en wat voorts de zaak zelve aangaat , da t al onze 
Kerken van har te gelooven en belijden dat Christus in den Raad des Vredes van eeuwigheid 
zich als borg voor zijn volk gesteld heeft en hunne schuld op zich heeft genomen, evenals Hij 
daarna door zijn lijden en sterven op Golgotha het rantsoen met terdaad voor ons betaald en 
ons met God verzoend heeft , toen wij nog vijanden w a r e n : maa r dat even beslist worde 
gehandhaafd op grond van Gods Woord en in overeenstemming met de Beli jdenis dat wij 
persoonlijk deze weldaad alleen door een oprecht geloof deelachtig worden; waarom de 
Synode, het gebruik van het woord »eeuwige rechtvaardigmaking" aan ieders vrijheid over-
latende, met ernst waarschuwe tegen elke voorstelling, die hetzij aan de eeuwige borgstelling 
van Christus voor zijne uitverkorenen hetzij aan den eisch van een oprecht geloof, om in de 
vierschaar der conscientie voor God gerechtvaardigd te worden, a f b r e u k zou doen. 

W a t het derde punt , de onmiddellijke wedergeboorte, aangaat , spreke de Synode uit, dat 
deze ui tdrukking in goeden zin gebruikt kan wordeu in zooverre onze Kerken steeds tegen-
over de Luthersche en Roomsche Kerk hebben beleden, dat de wedergeboorte niet geschiedt 
door het Woord of de Sacramenten als zoodanig, maa r door de a lmacht ige en wederbarende 
werking des Heiligen Geestes; dat deze wedei barende werking des Heiligen Geestes echter 
niet in dien zin m a g losgemaakt worden van de prediking des Woords, alsof beide van elkander 
gescheiden zouden zijn; want al leert onze Belijdenis, dat wij aangaande de zaligheid onzer 
jong gestorvene kinderen niet te twijfelen hebben, alhoewel ze de prediking des Evangelies 
niet hebben gehoord, en voorts aangaande de wijze, waarop de wedergeboorte bij jonge kin-
deren 'geschiedt, nergens in onze Belijdenisscbriften uitspraak wordt gedaan, dat toch aan de 
andere zijde vaststaat, dat het Evangelie eene kracht Gods is tot zaligheid eenen iegelijk die 
gelooft, en dat bij de volwassenen de wederbarende werking des Heiligen Geestes de predi-
king des Evangelies vergezelt. Al betwist de Synode niet, dat God macht ig is ook buiten de 
prediking des Woords om, met name in de heidenwereld, degenen die Hi j wil, tot wederge-
boorte te b rengen ; toch oordeelt de Synode, dat wij op grond van Gods Woord over de vraag 
of dit ook werkelijk geschiedt, geene uitspraak kunnen doen, en daarom ons te houden hebben 
aan den regel, dien het geopenbaarde Woord ons geeft, en de verborgene dingen hebben over 
te laten aan den Heere onzen God. 

En wat eindelijk het vierde punt , de onderstelde wedergeboorte, aangaat , verklare uwe 
Synode, dat volgens de Belijdenis onzer Kerken het zaad des verbonds krachtens de belofte 
Gods te houden is voor wedergeboren en in Christus geheiligd, totdat bij het opwassen ui t 
hunnen wandel of leer het tegendeel blijke; da t het echter minder juist is te zeggen, dat de 
doop aan de kinderen der geloovigen bediend wordt op grond van hunne ondei stelde weder-
geboorte, omdat de grond van den doop is het bevel en de belofte Gods; dat voorts het 
oordeel der liefde, waarmede de Kerk het zaad des verbonds voor wedergeboren houdt, 
geenszins zeggen wil, dat daarom elk kind waarlijk wedergeboren zou zijn, omdat Gods Woord 
ons leert, dat niet allen Israël zijn, die uit Israël zijn, en van Izak gezegd word t : in hem zal u 
het zaad worden genoemd (Rom. 9 : 6 , 7); zoodat in de prediking steeds op ernstig zelfonder-
derzoek moet worden aangedrongen, aangezien alleen wie geloofd zal hebben en gedoopt zal 
zijn, zal zalig worden. Voorts houdt de Synode met onze Belijdenis staande, dat »de sacra-
menten niet ijdel noch ledig zijn om ons te bedriegen, m a a r zichtbare teekenen en zegelen 
van eene inwendige en onzienlijke zaak, door 't middel derwelke God in ons werk t door de 
kracht des Heiligen Geestes" (Art. XXXIII), en dat inzonderheid de doop »het bad der weder-
geboorte" en »de afwassching der zonden" wordt genaamd, omdat God »ons door dit Goddelijk 
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pand en teelten wil verzekeren, dat wij zoo waarachtigli jk van onze zonden geestelijk gewas-
schen zijn, als wij uitwendig met water gewasschen worden"; waarom onze Kerk in het 
gebed na den Doop »God dankt en looft, dat Hij ons en onzen kinderen door het bloed van 
zijnen geliefden Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door zijnen Heiligen 
Geest tot lidmaten van zijnen eeniggeboren Zoon en alzoo tot zijne kinderen aangenomen 
heeft en ons dat met den heiligen Doop bezegelt en bekrachtigt"; zoodat onze Belijdenis-
schriften wel duidelijk leeren, dat het sacrament des Doops beteekent en verzegelt de af-
wassching der zonden door het bloed en den Geest van Jezus Christus, d. w. z. de rechtvaardig-
making en de vernieuwing door den Heiligen Geest als weldaden, die God aan ons zaad 
geschonken heeft. Intusschen meent de Synode, dat de vraag, of elk uitverkoren kind 
daarom reeds vóór den doop wedergeboren is, noch op grond van Gods Woord, noch op grond 
van de Belijdenis, met zekerheid valt uit te maken, zoodat het eisch is zich hierover met 
groote omzichtigheid uit te laten en niet wijs te willen zijn, boven hetgeen ons God heeft 
geopenbaard. 

Uwe commissie meent, dat wanneer de Synode eene verklaring in dezen zin kan af-
leggen, de vrede der Kerken niet weinig zou bevorderd worden, terwijl daaraan eene ver-
maning zou kunnen worden toegevoegd, om alle harde en ongewone ui tdrukkingen zooveel 
mogelijk te mijden, elkander over en weêr in liefde te dragen en in de eerste plaats het 
oog gevestigd te houden op hetgeen tot de stichting en den opbouw der gemeente dienen kan. 

Dr. H. H. KUYPER, Rapporteur. 
M. NOORDTZIJ. 
P . J . W. KLAARHAMER. 
H. HOEKSTRA. 
A. LITTOOY. 
G. ELZENGA. 
D. RIJPSTRA. 
D. BREMMER JZN. 
C. VERHAGE. 

BIJLAGE LXVI. Rapport over 22, 8 (vgl 21, 2 en bijlage I) van 
(Art. 118 en 127.) het Zendingsrapport. 

P u n t 22, 8 van het rapport van de deputaten der Generale Synode van 19Ö2 voor de 
Zending luidt : (de Synode) beslisse over het concept in zake de institueering van kerken 
op Java . 

Dat concept is, volgens opdracht der Generale Synode van Arnhem door de deputa ten 
der Generale Synode ontworpen en als bijlage I achter hun rapport opgenomen. 

Zij wijzen er in de allereerste plaats op, dat men tot het instellen van de diensten 
of ambten onder de Javanen niet te spoedig moet overgaan. Daarna duiden zij aan op 
welke punten, naar hun oordeel, vooral gelet moet worden, als het tot het instellen van de 
diensten k o m t ; terwijl zij dan een antwoord geven op deze vijf vragen: 

a. welken naam zullen die geïnstitueerde kerken dragen; 
b. hoe te denken is over de staatsrechtelijke positie van die kerken; 
C. welke confessie zij zullen hebben ; 
il. naar welke kerkenorde zij zullen leven; en 
e. welke liturgie enz. zij zullen gebruiken. 
Het antwoord op al die vragen is in het rappor t kor t en duidelijk meegedeeld. 
Uwe commissie heeft dit concept in hare vergadering besproken en overwogen en stelt als 

hare conclusie aan uwe vergadering voor: 
»De Synode stelle het genoemde concept vast als leiddraad voor de institueering van 

kerken op J a v a " . 
J. HANIA, Rapporteur. 

13 
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BIJLAGE LXVII. Rapport in zake het protest van den heer 
(Art. 128.) J. J. van Alphen. 

Ter fine van advies is in handen uwer commissie gesteld het protest van Br. J. J. VAN ALPHEN, 
en wat in verband met deze zaak door de Provinciale Synoden van Overijsel en Zuid-Holland 
is ingediend, F 11—13 van het agendum, alsmede wat vermeld is onder No. 15, in het rapport 
van de deputaten voor de Zending. 

Br . J. J. VAN ALPHEN heeft zich ten vorigen jare gewend tot de deputaten voor de Zending. 
Deze hebben, naar he t oordeel uwer commissie, te recht zich niet ingelaten met zijne zaak, 
als daartoe niet gemachtigd. Uwe commissie heeft het protest van Br. J. J, VAN ALPHEN 
overwogen en zijne zaak onderzocht uit de Acta der vorige Synoden en de stukken, die in 
betrekking tot deze zaak in het Zendingsarchief aanwezig zijn. 

Na dit onderzoek kwam het haar gewenscht voor, eene samenspreking met hem te houden. 
Aan de uitnoodiging daartoe heeft Br. J. J. VAN ALPHEN bereidwillig gevolg gegeven. In hare 

vergadering van 29 Augustus is door uwe commissie in het breede me t Br. J. J. VAN ALPHEN 
gesproken. 

Bi j deze samenspreking is uwe commissie uitgegaan van de gedachte, dat het niet op haren 
weg lag de langdurige en droeve historie van deze zaak van stuk tot stuk na te gaan, maa r 
dat zij zich moest plaatsen op den grondslag van het besluit door de Generale Synode van 
Middelburg in dezen genomen, en dat zij zoo mogelijk verzoening had te zoeken. Eer uwe 
commissie u het resul taat harer samen-preking met Br. J. J. VAN ALPJIEN meêdeelt, oordeelt 
zij op een drietal feiten uwe aandacht te moeten vestigen. 

Vooreerst, dat aan Br. J. J. VAN ALPIIEN bij missive van 11 April 1893 is bericht, dat hij uit 
den dienst der Zending werd ontslagen, welk ontslag zeker niet is gegeven onder de bijvoe-
ging van het woord »eervol". 

In de tweede plaats dat Br. J. J. VAN ALPHEN in het begin van 1895, zij het dan ook door 
den nood van zijn gezin gedrongen tot verkrijging van eene betrekking, de Gereformeerde 
Kerk heeft verlaten en zich heeft gevoegd bij de Indische Staatskerk. 

En in de derde plaats dat de Synode van Middelburg, zie Aeta artikel '112—113, gehoord 
het pro 'es t van Br. J. J. VAN AI.PHEN, zijn ontslag heeft gehandhaafd, maa r op het besluit der 
Synode van 1893 in zoover is teruggekomen, dat zij uitsprak dat dit ontslag geacht moet 
worden te zijn geschied »salvo honore". Uwe commissie oordeelde, dat in het besluit der 
Synode Van Middelburg voor Br. J. J. v. ALPHEN eene herstelling in eere lag, voor zoover die 
eere hem bij het geven van ontslag was onthouden. 

Bij den aanvang der samenspreking gaf Br. J. J. VAN ALPHEN als zijne begeerte te 
kennen : herstel in eere en ambt . 

Het is echter aan uwe commissie mogen gelukken Br. J. J. VAN ALPHEN te overtuigen, dat, 
geheel afgedacht van de vraag over het al of niet schuldig zijn aan al hetgeen hem bij zijn 
ontslag ten laste gelegd werd, de Synode van Middelburg eene beslissing nam, die voor hem 
in de gegeven omstandigheden zoo guustig mogelijk was. 

Zijne eere heeft de Synode van Middelburg gehandhaafd, voorzoover die eere bij zijn 
ontslag mocht zijn aangerand of onthouden. 

En herstel in ambt kon, afgedacht van alle andere bezwaren, hem niet worden verleend, 
reeds alleen om dit feit, dat hij niet meer tot ééne van de Gereformeerde Kerken behoorde. 
Dit heef t Br. J. J. VAN ALPHEN duidelijk verstaan en ten volle erkend. 

Daardoor is hij gekomen tot de bekentenis, dat het hem leed doet. de houding der Synode 
van Middelburg ten gevolge van misverstand verkeerdelijk te hebben beoordeeld en daartegen 
protest te hebben ingediend. 

Bovendien sprak Br. J. J. VAN ALPHEN het uit , dat h i j noodgedrongen en met een bezwaard 
geweten de Gereformeerde Kerk verliet en nu duidelijk inziet daarmee verkeerd te hebben 
gehandeld, wat hij gaarne wil belijden. Voorts verklaarde Br. J. J. VAN ALPIIEN, dat het, nu 
voor hem het besluit der Synode van Middelburg in een ander licht is gekomen, zijn ernstig 
voornemen is om te rug te keeren tot de gemeenschap met de Gereformeerde Kerken, waarbij 
hij meêdeelde, dat het de innigste wensch zijns har ten is, nog eenmaal in de Gereformeerde 
Kerken werkzaam te mogen zijn in het Evangelie. 
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Bij het einde der samenspreking heeft Br. J. J. VAN ALPHEN uwe commissie uitdrukkelijk 
uitgenoodigd, om het navolgende ter kennis van de Synode te brengen : 

a. dat hij thans erkent, dat de Synode van Middelburg met het oog op zijne kerkelijke 
positie niet anders heeft kunnen handelen dan zij deed ; 

dat hij mitsdien zijn protest te rugneemt en dat hij leedwezen betuigt over de beschul-
digingen, die hij, na de Synode van Middelburg, ten gevolge van misverstand tegen de 
Gereformeerde Kerken heeft uitgesproken. 

b. dat hij belijdt verkeerdelijk te hebben gehandeld door, zij he t dan ook door den nood 
van zijn gezin gedrongen, de Gereformeerde Kerk te verlaten en zich aan te sluiten 
bij de Indische Staatskerk. 

c. da t het zijne ernstige begeerte is, thans zoo spoedig mogelijk de samenleving met 
de Gereformeerde Kerken te zoeken, terwijl daarbij in zijne ziele de wensch leeft 
nog eenmaal bij de Gereformeerde Kerken in de bediening des Woords werkzaam te 
mogen zijn. 

Uwe commissie heeft met dank aan den Heere de bekentenis van Br. J. J. VAN ALPHEN 
vernomen. Bereidwillig nam zij op zich, he t sub. a, b en c genoemde ter uwer kennis te 
brengen ; en 't is haa r een genot, dit bij dezen te doen. Ten slotte wenscht de commissie u 
in deze zaak te dienen van advies. Zij heeft de eer u voor te stellen (volgen de conclusiën 
in het artikel der Acta). 

W . B R E U K E L A A R , Rapporteur. 

BIJ LAGE LXVIII. Advies in zake het protest van Ds. C. M. W. Plet. 
(Art. 130.) 

Uwe commissie heeft de eer u inzake F 25 en 20 van het agendum het volgende te 
rapporteeren. 

Ds. PI.ET, woonachtig te Zwolle, vraagt aan de Synode hem te steunen tegenover de Classe 
Harderwijk en hem moreel en financieel te helpen. 

De Classe Harderwijk schorste in Mei 1904 Ds. PLET in de bediening des Woords en der 
Sacramenten en maakte hem los van de Kerk van Wezep. Van dit besluit ging Ds. PLET 
in appèl bij de Provinciale Synode van Gelderland in J u n i 1904, die de schorsing handhaafde 
tot Ds, PLET betering des levens zou hebben betoond. De losmaking werd evenwel door de 
Synode vernietigd. De Classe Harderwijk in hare vergadering van 4 Augustus 1904 onder-
wierp zich aan het besluit van de Provinciale Synode ten opzichte van de losmaking, zoodat 
deze was opgeheven. Tevens besloot de Classe aan Ds. PLET tot de volgende Generale Synode 
eene maandelijksche toelage toe te kennen van vijftig gulden, onder voorwaarde dat hij vóór 
15 Sept. a. s. de gemeente Wezep zou verlaten en minstens tot de volgende Generale Synode 
zijne woonplaats hebben buiten de gemeente ; en dat door de Kerk van Wezep het achterstallige 
geld, dat zij aan Ds. PLET verschuldigd is, terstond na de onderteek en ing dezer artikelen 
door Ds. PLET aan hem zou worden uitgekeerd. Ds. Plet voldeed aan deze voorwaarde en 
vertrok naar Zwolle 

In November 1904 besloot de Classe Harderwijk, nadat Ds. PLET de gevraagde schuld-
belijdenis had gedaan, wel de schorsing op te heffen, doch »bovendien hem te ontheffen van 
allen actieveu dienst te Wezep, met behoud van ambtel i jke r e l a t i e ; zóodat Ds. PLET »wederom 
beroepbaar is bij de Gereformeerde Kerken". Wij l evenwel de Classe Harderwijk het wacht-
geld, beloofd 4 Augustus 1904, aan Ds. PLET niet uitkeerde en ook de Kerkeraad van Wezep 
niet voldeed aan de belofte, beklaagde deze zich hierover bij de Classe die, vergaderd 9 
Februar i 1905 te Ermelo, besloot aan Ds. PLET het volgende te berichten : dat zijn protest 
de vergadering geleid had »om zeer kracht ig en ernstig bij den Kerkeraad van de Kerk van 
Wezêp aan te dringen op behoorlijke naleving van zijne fmancieele verplichtingen jegens hem, 
terwij l »gij eerlang de u maandelijks toegezegde f 50 tot Augustus 1905 wel zult ont-
vangen" . Evenwel besloot dezelfde Classe 19 April 1905 en gaf zij aan Ds. PLET bericht »dat 
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zij voortaan de ƒ50 per maand, namens de Kerk van Wezep niet kan betalen en gij het 
achterstallige t rac tement van den Kerkeraad te Wezep zult ontvangen, door bemiddeling van 
den consulent". Om die reden appelleerde Ds. PLET bij de Provinciale Synode van Gelder-
land, die na onderzoek op 22 Jun i 1905 besloot: »de Synode van Gelderland heeft gemeend, 
dat er wel geen rechtsgrond is, om bij de Generale Synode een verzoek om wachtgeld 
van Ds. C. M. W. PLET te s teunen; maa r is nochtans wel overtuigd, hem met het oog op de 
nooden van zijn huisgezin in de barmhart igheid der kerken aan te bevelen". 

Wijl de Synode van Gelderland niet voldeed aan zijn verzoek, en Ds. PLET het door 
Wezep verschuldigde t rac tement nog maar ten deele ontving, en bovendien het toegezegde 
wachtgeld hem door de Classe niet werd uitbetaald, komt Ds. PLET tot deze Synode met het 
verzoek »dusdanige maatregelen te nemen, dat het hem nog toekomende geld tot op genoemd 
tijdstip worde uitgekeerd". Doch bovendien, wijl hij tengevolge dezer droeve geschiedenis in 
eene moeielijke positie is geraakt , vraagt hij in de tweede p laa t s : »dat er ook financieel door 
uwe vergadering hem eenige steun geboden worde". 

Uwe commissie adviseert aan de Generale Synode om, overwegende dat er geene enkele 
reden gevonden wordt, waarom de Kerkeraad van Wezep en de Classe Harderwijk niet 
zouden voldoen aan de verplichtingen tegenover Ds. PLET, mede wijl aan de voorwaarde, 
waaraan de belofte van het wachtgeld zoowel als de uitkeering van het verschuldigde 
t rac tement gebonden was, door Ds. PLET is voldaan, en er sedert geene wettige omstandig-
heden zijn voorgekomen om op de gedane belofte te rug te k o m e n ; 

overwegende dat voor het verzoek van Ds. PLET, dat door uwe vergadering hem financieel 
eenige steun worde geboden, geene voldoende motieven door hem worden aangevoerd en het 
niet op den weg der Synode ligt om aan eenen dienaar des Woords, die in financieele moeilijk-
heden zich bevindt, een wachtgeld toe te kennen; 

als haa r oordeel uit te spreken (volgen de conclusiën in het artikel der Acta). 

Aan de Generale Synode, die in 1902 te Arnhem gehouden is, werd in hare zitting van 
2 September het volgende voorgesteld (Acta , Art . 147, blz. 59) : 

»De Synode wijze vijf deputaten aan, die in mandaat ontvangen, om, overwegende wat 
inzake de verzorging van emeriti-predikanten, predikants-weduwen en -weezen door de 
Provinciale Synoden te dezer vergadering is gebracht , en ook rekenende met den arbeid 
in dezen door Groningen en Zuid-Holland verricht en met het rapport en de conclusiën 
der commissie van advies dezer vergadering, aan de volgende Synode eene regeling van 
deze zaak voor te stellen en deze een half j aa r vóór de volgende Synode ter kennisse van 
de Kerken te brengen". 

Dit voorstel werd aangenomen, m e t toevoeging van het daarop ingediende amendement , 
om »achter de woorden »eene regeling", de ui tdrukking »overeenkomstig de Gereformeerde 
beginselen" in te lasschen" (Acta , t. a. p.). En daarna werden in de zitting van 5 September 
als deputaten voor deze zaak aangewezen (Acta, Art. 205, blz. 83): »de broederen Prof. 
D r . F . L . RUTGERS ( b e l a s t m e t d e s a a m r o e p i n g ) , D s . J . H . D O N N E R . , D s . W . B . RENKEMA, 

G. BRUGSMA en Dr . W. H. NIEUWHUIS"; van welke echter de laatstgenoemde, toen hem die 
benoeming bericht was, tegen hare aanvaarding bezwaar maakte , en daarop door de Classe 
Zwolle, binnen wier ressort hij woonde, vervangen is door Br . G. A. BOSCH. 

Zich van deze opdracht kwijtende, meenen de deputaten voornoemd wel op den voorgrond 
te mogen stellen, dat in hun m a n d a a t bijzondere nadruk valt op de uitdrukking »overeen-
komstig de Gereformeerde beginselen". Niet alleen omdat deze eisch door het ingediende 

[I. BOUWMAN, Rapporteur. 

BIJLAGE LXIX. 
(Art. 131.) 

Rapport van de deputaten inzake de uitvoe-
ring van Art. 13 der Kerkenordening, met 
de wijzigingen. 
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amendement opzettelijk ondei de aandacht der vergadeimg gebracht was, m lat ook omdat 
blijkbaar alle of bijna alle leden der Synode zulk eenen eisch wilden stellen, zij het ook dat 
een aantal hunner dien (.enigszins anders wilden formuleeren (sommigen, volgens Acta, A r t 
147. blz 59 v g , aldus »overeenkomstig de bekende Gereformeerde beginselen", anderen 
aldus, »volgens de beginselen, in dezen in de Heilige Schrift neergelegd en m Art. ld der 
Dordtsche Kerkenordening uitgesproken' welke formuleeungen, hoewel minder duidelijk 
dan de door de meerderheid aangenomen uitdiukking, toch niet wezenlijk daan an verschillen). 
Ook al was die eisch niet ui 'diukkel i jk in het mandaat opgenomen, deputaten van Gere-
formeerde Kerken zouden er toch aan gehouden zijn, maa r dit klemt nog te meer, nu de 
Synode zelve ei ook zoo nadrukkelijk aan heiinnerd heeft 

Om nu aan dien eisch zoo goed mogelijk te voldoen, achten de deputaten het niet ondienstig, 
de principieele ovei wegingen, die tot hunne voorstellen geleid hebben, eerst m eenige 
hoofdpunten aan te stippen 

Ar t . 13 K O, dat wa t zijnen inhoud betreft reeds door de Generale Dordtsche Synode van 
1578 in de Kerkenordening is opgenomen, en wat zijne bewoordingen aangaat \ a n de 
Generale Haagsche Synode van 1586 afkomstig is, luidt naai die redactie, die sedeit onver-
anderd gebleven is, aldus »Zoo het geschiedt, dat eenige Dienaais dooi ouderdom, ziekte of 
anderszins, onbekwaam worden voor de uitoefening huns dienstes, zoo zullen zij ï.ochtans 
dtsniettemin de eere en den naam eens Dienaars houden, en van de Kerk, die zij gediend 
hebben, eerlijk in hunne nooddruft (gelijk ook de weduwen en weezen der Dienaien 111 t 
gemeen) verzoigd woiden". 

De beginselen, die aan dat ait ikel ten giondslag liggen, en de beginselen die vooits bij de 
uitvoering van dat artikel in aanmerking komen, zijn, naai het oordeel van de deputaten, 
m hoofdzaak de volgende 

1° De verzorging van emeiiti-predikanten (als zoodanig ondei scheiden van de piedikanten 
die volgens A i t t . 11, 12 en 14 K O uit den dienst eenei kerk of wel uit den kerke 
dienst in het algemeen ontslagen zijn) en de verzoigmg vm weduwen en weezen van 
piedikanten, die als ement i of als nog dienstdoende overleden zijn, is, evenals de 
verzorging van dienstdoende predikanten met hunne gezinnen, en om gelijksoortige 
redenen, geen werk van barmhartigheid, maar eenc uitkeering waai op de genoemden 
rechtmatige aanspraak hebben, behoudens enkele bijzondere gevallen, waarin de emeri-
tus vei klaarde naar het oordeel van hemzelven of van den Kerkeiaad der Keik, waar-
aan hij verbonden was (eventueel van de meeidere vergaderingen) voor zichzelven en 
voor zijn gezin geen recht op pensioen kan doen gelden 

2° Het ï ech t op pensioen is, evenals het recht op traktement, met een recht op vei zorging 
met eenzelfde financieel bel rag. 1 i geschiedt geen onrecht, maar er wordt juis t aan 
een eisch van billijkheid voldaan, wanneer bij de bepaling dei ondeischeidene pensioenen 
rekening woi dt gehouden o a met 

a het aantal jaren, welke bij de ementeer ing in den dienst des Woords vervuld zijn, 
b. den leeftijd, dien de emeritus v erklaarde beieikt hee f t , 
c. het bediag van het t raktement, dat hem laatstelijk was toegekend , en 
d. de bijzondere omstandigheden waarin de emeritus-vei klaarde of zijn gezin verkeeren, 

waardoor verhooging noodzakelijk zou zijn. 
3°. De verplichting tot het uitkeeren van pensioen, rust, evenals de verplichting tot de 

ui tkeeung van het t iaktement , op do plaatselijke kerk, aan welke de piedikant, die 
voor zich of voor zijn gezin daarop aanspraak heeft, verbonden is, of (mdien hij nog 
dienstdoende kwam te overlijden) laatstelijk verbonden was Wel kan dit eemgszins 
bezwaailijk zijn voor eene minveimogende kerk, die eenen reeds bejaarden predikant wil 
beroepen, evenals er voor zulk eene kei k ook bezwaren zijn, als zij eenen predikant begeert, 
die een hooger t raktement heeft dan zij zelve geven kan Maai, behalve dat het met 
aangaat, als ïegel te stellen, dat alle bezwaren, die uit minvermogendheid voortvloeien, 
geheel moeten worden weggenomen, is ei m ieder geval geen rechtsgiond, waarop de 
bedoelde veiplichting geheel of ten deele ten laste van andere kerken zou kunnen 
gebiacht worden, evenmin als ei op kerkelijk gebied eenig middel is om tot zulke 
overneming van verplichtingen te dwingen. Iedere kerk is natuurl i jk vrij om, vooi een 
bepaald geval en voor eenen bepaalden tijd, de verplichtingen eener andere kerk mede 
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voor hare rekening te nemen; maar op zichzelf kan geene kerk rechtens nog financieele 
verplichtingen hebben tegenover eenen predikant, die van haar is losgemaakt, aangezien 
die verplichting vooitvloeit uit den tusschen eene kerk en haren predikant bestaanden 
band, en dus met dien band staat en valt. 

4° Een rechtsgrond, waarop steunen zou dat eenige kerk voor de financieele verplichtingen 
eener an l e r e kerk mede aansprakelijk zijn zou, op zichzelf niet bestaande, kan ook 
niet worden in het leven geroepen door een eventueel besluit eener Generale Synode. 
Deze toch is bij Gereformeerde kerken geenszins een bestuurscollege, dat als zoodanig 
eene eigene macht over de kerken zou hebben, maar alleen eene vergadering van de 
kerken zelve, waarin deze haar eigene macht , a l thans voor een bepaald gedeelte, bijeen-
brengen; en wanneer nu ieder van die kerken op zichzelven niets te zeggen heeft over 
de geldmiddelen eener andere kerk, kunnen zij gezamenlijk te dien aanzien evenmin 
eenig zeggenschap hebben. Wel hebben alle kerken, die z :ch bij het kerkverband 
aansloten en zulks blijven doen, zich juist daardoor verbonden, een evenredig aandeel 
te dragen in de kosten, die dat kerkverband nu eenmaal medebrengt, d. w. z. in de 
kosten der meerdere vergaderingen met hetgeen deze voor hare werkzaamheid noodig 
hebben. Maar andere uitgaven kan eene meerdere vergadering aan kerken niet opleggen. 
Indien zulk eene vergadering tot andere uitgaven besluit, is de uitvoering van een 
dergelijk besluit altijd afhankel i jk van het al of niet medewerken der plaatselijke 
kerken zelve, die, ook bij collecten voor gemeenschappelijke belangen, nooit verplicht 
kunnen worden een zeker vooraf bepaald bedrag daardoor bijeen te brengen. P a a r o m 
is, al thans in een Gereformeerd kerkverband, eene Generale Synode ook niet bevoegd 
regelingen vast te stellen, waarbij de kerkelijke uitgaven van plaatselijke kerken op 
een zeker bedrag zouden bepaald worden, en waarbij het gezamenlijk bedrag dan 
naar eenen zekeren maatstaf over de plaatselijke kerken zou worden omgeslagen. Dat 
kan zij niet doen met betrekking tot de kosten van de predikantstraktementen of van 
den kerkedienst of van de scholen of van de diakonale hulp ; maar dan evenmin met 
betrekking tot de kosten van pensioenen. In dit opzicht'zouden eventueele besluiten 
van de meerdere vergaderingen geene bindende kracht hebben. Zonder twijfel mogen 
plaatselijke kerken, ook in zake pensioenen tegenover elkander financieele verplichtingen 
aangaan, zelfs eene soort van onderlinge verzekering in het leven roepen. Maar gesteld 
zelfs, dat dit voor de kerken gezamenlijk practisch uitvoerbaar was (hetgeen deputaten 
na nauwkeurig onderzoek en gezette overweging, reeds om financieele redenen meenen 
te moeten betwijfelen), en dat vele kerken zich op die manier t rachtten te verzekeren 
voor de eventueel door haar verschuldigde pensioenen, bereid en in staat tot de groote 
uitgaven van de daarvoor noodige jaarlijksche contributie, dat zou dan toch altijd eene 
organisatie zijn van de kerken, die zich daarbij aansluiten, en voor zoo lang zij zulks 
doen (daar ook eene plaatselijke kerk niet bevoegd is, te dien aanzien voor goei zich 
te binden): het zou nooit eene aangelegenheid kunnen zijn van de Generale Synode, 
waarvan juist het kenmerk is, dat alle kerken, zonder uitzondering, daarin samen-
komen. 

5°. Aangezien de uitkeering van pensioen eene verplichting is, niet van de gezamenlijke 
kerken, maar van iedere plaatselijke kerk op zich zelve, moet deze het me t die ver-
plichting ernstig opnemen, even ernstig als met de uitkeering van het t raktement aan 
den dienstdoenden predikant : om welke reden ook alleszins wenschelijk is, dat, telkens 
wanneer eene kerk eene beroeping uitbrengt, schriftelijk en formeel de noodige stipulatie 
geschiede, niet alleen voor het t raktement , maar ook voor de eventueele pensioenen, 
indien de predikant, terwijl hij nog aan die kerk verbonden was, emeritus werd of 
kwam te overlijden. 

6° Om de uitkeering van pensioenen inderdaad door de plaatselijke kerken zelve te doen 
plaats hebben, is allereerst noodig, dat zij goed beseffen daartoe inderdaad verplicht te 
zijn. Dit wordt wel het meest tegengewerkt door de soms gegevene, hierboven reeds 
afgewezene voorstelling, alsof eigenlijk de gezamenlijke kerken (die dan gedacht worden 
niet als zelfstandige kerken, maar als afdeelingen van één algemeen genootschap) ver-
antwoordelijk en aansprakelijk zouden zijn voor alle pensioenen (en dus ook voor alle 
traktementen), althans voor zooveel de kerken zelve niet zouden kunnen of willen 
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• 
voldoen; welk bedrag dan zou moeten komen uit eene generale kas, door middel van 
aan de Kerken opgelegde linanciëele bijdragen. Tegenover zulke voorstellingen moeten 
alle kerkelijke vergaderingen dus de Gereformeerde kerkinrichting met nadruk hand-
haven. Tijdelijk verkeeren zulke Kerken dan zonder twijfel in eenen moeilijken toestand, 
evenals dit het geval kan zijn met een gezin, dat door God bezocht wordt met stoffelijke 
rampen. Maar gelijk een gezin dan, voordat het tot anderen zijne toevlucht neemt, 
allereerst zijn best doet om de inkomsten wat te vermeerderen en de uitgaven tot 
het allernoodigste te beperken, moeten ook Kerken er eene eer in stellen desgelijks 
te doen. 

7°. Wanneer eene Kerk inderdaad zóó onvermogend is, dat zij het door haar verschuldigde 
pensioen slechts ten deele uit haar eigen middelen kan bijeenbrengen, mag en moet 
zij de hulp inroepen van andere Kerken, die zelve geen pensioen te betalen hebben of 
die toch nog wel tot hulp in s taat zijn. Daarbij wordt dan niet ondersteld, dat die 
andere Kerken voor het verschuldigde pensioen mede verantwoordelijk zouden zijn; 
maar er wordt met die vraag een beroep gedaan op de christelijke mededeelzaamheid. 
En die mededeelzaamheid wórdt dan ingeroepen, niet voor de gepensionneerden zeiven, 
alsof hun eene gift moest geschonken worden; want voor hen is het pensioen in zijn 
gansche bedrag eene uitkeering, waarop zij tegenover de Kerk, die het verschuldigd 
is, rechtmatige aanspraak hebben; maar de mededeelzaamheid wordt ingeroepen voor 
eene Kerk, die hulpbehoevend is, en die zonder hulp hare verplichtingen niet zou 
kunnen nakomen. Naar den eisch der liefde moet die hulp door de andere Kerken 
dan verleend worden; waarbij alleszins wenschelijk is (iets dat, gelijk aan deputaten 
bij hun onderzoek gebleken is, in sommige Classen nog niet genoeg wordt in het oog 
gehouden), dat dit zooveel mogelijk geschiede in evenredigheid rnet ieders draagkracht, 
en dus naar het percentage, dat volgens de schatting der meerdere vergaderingen te 
dien aanzien billijk te achten is. Wel kan die ondersteuning van hulpbehoevende 
Kerken, als zijnde een liefdewerk, niet door eenen gebiedend opgelegden omslag van de 
Kerken worden afgeëischt. Maar bij een liefdewerk, als waarvan hier sprake is, 
waarbij velen met elkander moeten samenwerken, en waardoor op bepaalde tijden in 
vooraf bekende behoeften noodzakelijk moet voorzien worden, kan een goede gang van 
zaken toch veelszins bevorderd worden, wanneer door gemeenschappelijk overleg van 
tevoren bepaald wordt, welk bedrag er van iedere Kerk naar eene billijke schatting 
mag gevraagd en verwacht worden. Wanneer dit bepaald is door de Classe (of, voor 
zooveel noodig, door de Synode), dan rust op iedere Kerk de zedelijke verplichting, 
om met hare bijdrage althans niet beneden dat cijfer te blijven; ook al zou zij zelve 
meenen, dat van hare goedwilligheid iets te veel werd verwacht. 

Uit de overwegingen, die hierboven zoo kort mogelijk zijn uiteengezet, volgt vanzelf, dat 
de Generale Synode in zake pensioenen slechts eene zeer beperkte macht heeft. Regelingen 
vaststellen kan zij inderdaad alleenlijk voor het thans reeds betrekkelijk zeldzame geval, dat 
eene Particuliere Synode de hulp van de andere Particuliere Synoden noodig heeft. Maar 
zij is niet bevoegd, om voor eenige Kerk omtrent het bedrag en de voorwaarden van het te 
verleenen pensioen bindende bepalingen te maken : en evenmin om gebiedende voorschrtften 
te geven voor hulpbetoon, allerminst voorzoover Classen en Particuliere Synoden zulks in 
eigen kring wel kunnen afdoen. 

Intusschen wordt hierdoor geenszins uitgesloten, dat zij ook met deze zaken zich bezighoude 
en te dien aanzien besluiten neme; niet om daarmede aan Kerkeraden, Classen en Part i-
culiere Synoden iets te willen opleggen, maar om uit te spreken, wat zij in deze aangelegen-
heid op zichzelf recht en billijk acht, en wat zij meent dat voor eene goede uitvoering nut t ig 
Of noodig is. Zij kan voor de Kerken een ontwerp maken \ an hetgeen zij zelve eene goede 
regeling acht, en zoodanig ontwerp dan aan de Kerken aanbevelen. En wanneer zij dit kan, 
dan behoort het ook tot hare roeping, omdat zeker vele Kerken, die de zaak goed willen 
regelen, voor den vorm van zulke regeling wel aan voorlichting behoefte hebben, en omdat 
daardoor het best kan bevorderd worden, dat, gelijk aityd wenschelijk is, in die vele regelingen 
althans de voornaamste bepalingen zooveel mogelijk met elkander overeenstemmen. 

Daaiom hebben de deputaten, die in dit rapport van advies dienen, zich verplicht geacht 
om ook zulke regelingen te ontwerpen, en komen zij dus nu met tweeërlei soort van voorstellen : 
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ö. om de Geneiale Synode te doen uitspieken, welke legelmgen zij, m zake de uit-
voering van Ar t 13 K. O., voor Kerkeraden, Classen en Particuliere Synoden wensche 
lijk acht , en 

b. om de Generale Synode eene regeling te doen vaststellen van de wijze waarop, by de 
uitvoering van Ar t . 13 K. O., de hulp, die eene Part iculieie Synode mocht noodig 
hebben, vanwege de gezamenlijke Kerken te verleenen is. 

A. Vooistellen aan de Generale Synode, om haat te doen uitspreken, welke regelingen 
zij, inzake de uitvoering van Art. 13 Kerkenorde, wenschelijk acht, zonder dat zij zelve 
die kan vaststellen en opleggen. 

I Met betrekking tot de Kerkeraden. 
De Generale Synode besluit aan de Kerken aan te bevelen, dat zij bij de beroeping van 

eenen Dienaar des Woords de noodige stipulatie maken, met alleen voor het t raktement maar 
ook voor het pensioen, — dat zij dit alsnog doen vooi degenen, die thans bij haar m functie 
zijn, — en dat zij te dien aanzien eene regeling vaststellen, als waarvan in het volgende een 
ontwerp haar woidt aangeboden; 't geen dan kan geschieden, doordat aan de opgave van 
het t raktement eenvoudig Wcrdt toegevoegd, dat »persioen woidt toegezegd volgens het ont-
werp, dat de Generale Synode te Utrecht in 1905 aan de Kerken heeft aanbevolen", 
teiwijl vooits mag vertrouwd worden, dat Kerken, die tot gunstiger financieele bepalingen 
m staat zijn, niet zullen blijven staan bij de minimum-bedragen, waartoe een ontwerp, dat 
ook voor minvermogende Kerken bestemd is, zich wel moest bepalen. Dit alles echter, gelijk 
venzelf spreekt, me t dien verstande, dat door geene voor de toekomst vast te stellen ïegehng 
kan woiden te kort gedaan aan de rechten, die de thans gepensioneerden door de bepaling 
van hun pensioen reeds verkregen hebben, of aan rechten, die aan eenigen Dienaar des 
Woords reeds zijn toegekend dooi een formeel besluit van de Kerk waaraan hij verbonden is. 

Voor den inhoud van de boven bedoelde pensioenregeling woiden aan de Kei ken de volgende 
bepalingen aanbevolen; 

a. recht op pensioen heeft de Dienaai des Wooids, die op wettelijke wijze emeritus ver-
klaard ï-, tegenover de Kerk, aan welke hij laatstelijk verbonden was, wanneer de 
oorzaak var zijn ementaa t gelegen is, hetzij in zijnen ouderdom, waardooi hier verstaan 
wordt de zeventigjange leeftijd, of m eenen diensttijd van minstens veertig jaren, of wel 
m voortduiende ziekte of gebleken of kwalen, die hem voor de waarneming van zijnen 
dienst onbekwaam maken , in welk laatste geval het lecht op pensioen slechts blijft 
gelden, voor zoolang die onbekwaamheid voortduuit of de emeiïtus-verklaaide geenen 
anderen weikkrmg heeft waaraan een genoegzaam inkomen verbonden is, welk een en 
ander ter beoordeehng s t ia t van den Kerkeraad en de Classe, en, wanneer die beide 
hierbij van elkander verschillen of wanneer de emeritus-verklaarde zich door hunne 
uitspraak bezwaard acht, ter beoordeeling staat van de Particuliere, eventueel van de 
Generale Synode. Dit alles echter met dien verstande, dat, wanneer een emeritus 
predikant ophoudt tot eene der Gerefoi meei de Kei ken in Nederland te behooren, of 
onverhoopt dooi kerkelijke censuur mocht getroffen woiden, de Kerkeraad en de Classe, 
eventueel de Particuliere of de Generale Synode, zullen beslissen, of en m hoeveire het 
recht op pensioen zal blijven. 

b. het in de vonge bepaling bedoelde pensioen wordt zooveel doenlijk geevenredigd aan 
den leeftijd, den diensttijd, en het laatstelijk genoten traktement, vermeerderd met 
20°/ 0 voor het genot van pastorie, vergoeding van huishuur enz. m diei voege, dat het 
ten volle wordt toegekend na eenen diensttijd van veertig jaren, bij vuer berekening ook 
de vroegere dienst in andere Kei ken medetelt, of na eenen leeftijd van zeventig jaren, 
en dan gesteld woi dt op niet minder dan achthonderd gulden per j a a r , met dien ver-
stande, dat het in Kerken, waar het t raktement nog zelfs daarbeneden is, gesteld woidt 
op het bed iagvan dat traktement, vermeet derd met 20 % voor het genot van pastorie, 
vergoeding van hu shuur enz en in Kerken, die een t raktement van veertienhondeid 
gulden of meer konden geven, gesteld wordt op met mmder dan drie vijfden van het 
bediag van dat t iaktement . Wanneer de ementeermg plaats heeft na eenen korteren 
diensttijd of op jongeien leeftijd, wordt het m de vorige bepaling bedoelde pensioen 
aldus berekend, dat vooi ieder dienstjaar, dat sedeit de aanvaarding van het predi-
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kambt vervuld is, een veeitigste van het pas Oenoemde volle pensioen wordt toege-
kend , dit alles met dien veistande, dat bij korten diensttijd en bij gebleken behoefte 
door den Kerkeraad met min Ier worde uitgekeerd dan het bedrag, dat reeds door de 
Genei ale Synode van Middelburg werd bepaald 

c aan de weduwe van eenen Dienaar des Woords, die ten tijde van zijn overlijden zelf 
pensioen had of daarop eventueel recht zou geil id hebben, wordt een pensioen toege-
kend, vooi zoolang zij weduwe is, ten bedrage van twee derden van het pensioen, dat 
haar overleden echtgenoot had of. waarop hij ten tijde van zijn overlijden rech t 
zou gehad hebben, met dien verstande, dat, wanneer zij eenen werkkring vindt w aai aan 
een genoegzaam inkomen vei bonden is, of ophoudt to t eene der Gereformeerde Kerken 
m Nederland te behooren, of onverhoopt door kerkelijke censuur mocht getroffen worden, 
de Kerkeiaad en de Classe, eventueel de Particuliere of de Genei ale Synode, zullen 
beslissen, of en in hoeverie het ïech t op pensioen zal bl i jven, en voorts met dien ver-
stande, dat bij korten diensttijd van den overleden echtgenoot, en bij gebleken behoefte 
van de weduwe door den Kerkeraad niet mindei woiae uitgekeerd dan het bedrag, dat 
ïeeds door de Generale Synode van Middelburg werd bepaald 

cï ten behoeve van de kinderen van eenen Dienaar des Wooids, die als emen tus gepen-
sionneerd is, of die als nog dienstdoende kwam te overlijden, vvoidt voor ieder kind 
beneden de achttien jaren eene jaarhjksche toelage van vijftig gulden u i t -
gekeerd (waaraan, na het ovei lijden van beide onders, voor het eerste kind nog vijftig 
gulden wordt toegevoegd), inet dien verstande dat, vvinneei het kind reeds eenen werk-
kring vond waaraan een genoegzaam inkomen vei bonden is of ophoudt tot eene dei 
Gereformeei de Kerken in Nederland te behooren, of onverhoopt dooi keikehjke censuui 
mocht getroffen worden, de Kerkeraad en de Clas e, eventueel de Part icul ieie of de 
Generale Synode, zullen beslissen, of en in hoeverre het recht op toelage zal blijven, 
en voorts met dien verstande, dat bij gebleken behoefte dooi den Kerkeraad met 
minder woide uitgekeeid dan het bediag, dat reeds door de Generale Synode van 
Middelbuig weid bepaald 

II. Met behütkmg tot dt Clausen 

De Genei ale Synode besluit, aan de Classen aan te bevelen dat zij vooi het hulpbetoon, 
dat bij de uitvoering van a i t ikel 13 dei Keikenoide blijken zal noodig te zijn, 

a. toezicht houden, dat in haar ressort zoo goed mogelijk voldaan worde, aan hetgeen zij 
zelve en de Particuliere en Genei ale Sj noden te dezei zake noodig ach ten , 

b. voor het geval, dat er in of buiten de Classe hulp te verleenen is, waarvooi deopbiengat 
van de dairvooi lesteinde collecten Jof bijdragen nog niet voldoende is, van tevoren 
vaststellen, welk peicentage van het totaal bedrag der te verleei en hulp uit iedere 
Kerk naar billijkheid te verwachten is, waarbij bet percentage, dat is vastgesteld voor 
ieders aandeel m de kosten van het kerkvei band ten gi ondslag kan d ienen, 

c. deputaten benoemen, bv in elke Clas-e eenen, met pl iatsveivangei , aan welke wordt op-
gedragen, 
1°. in het Classikaal ressort zooveel mogelijk werkzaam te zijn, om de Kerken te doen 

inzien, dat deze zelve verplicht zijn, ten aanzien van hare predikanten niet alleen 
voor t rak tement maai ook voor pensioen te zorgen en dat zij dus geroepen zijn, 
niet alleen de noodige stipulatie daaromtrent te maken voor hare tegenwoordige en 
toekomstige predikanten, maai ook bij vooi komende gevallen het benoodigde bediag, 
als het ook maai eenigsuns zijn kan, in eigen kring te vinden, ook al vvoidt de 
gemeente daardoor tijdelijk in bijzondere mate bezwaaid, 

2° de opbrengst dei collecten en bijdragen, uit de Kerken der Classe in ontvangst te 
nemen en overeenkomstig de besluiten dei Classe aan hare hulpbehoevende Kerken 
uit te keeien, van dit een en andei behooihjk boek te houden en aan de Classe 
rekening en verantwoording te doen m hare laatste gewone vergadeiing voor de 
jaai l i jksche Particulieie Synode, desgelijks telken jare in hare eerste gewone verga-
dering na de Particulieie S\node eene begiootmg in te dienen van hetgeen voor 
hulpbetoon in de Classe, naai de als lan bekende gegevens, in het volgende boekjaai 
vermoedelijk zal zijn uit te geven en zal kunnen ontvangen worden, en voorts, 
zoowel na de goedkeuring hunnei rekening als na de indiening hunner begrooting, 
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van de eindcijfers ('er ontvangsten en uitgaven telkens mededeeling te doen aan de 
gelijksoortige deputaten van de Particuliere Synode, opdat deze (en vervolgens door 
hen ook de deputaten der Generale Synode) daarvan goede aanteekening houden, en 
alzoo, in het geval dat door eenige Classe (of Part iculiere Synode) van hen hulp 
moet gevraagd worden, reeds de noodige gegevens voorhanden hebben om het aandeel 
te bepalen, dat zij voor de gevraagde hulp, zoo die werkelijk noodig is, van elk der 
andere Classen (of Particuliere Synoden) naar eenen billijken maatstaf mogen ver-
wachten en dus moeten vragen; 
wanneer eene Kerk in de Classe zich gedrongen ziet om voor de uitkeering van het 
door haar verschuldigde pensioen hulp te vragen, zulke aanvrage te onderzoeken; 
wanneer hun blijkt, dat hier werkelijk hulp noodig is, en in welke ma te zulks het 
geval is, de Classe te dien aanzien voor te l ichten; en voorts aan die voorlichting 
een gemotiveerd voorstel te verbinden over de wijze, waarop hulp te verleenen 
is, hetzij uit de in hunne kas aanwezige of nog te verwachten gelden, of we', voor-
zoover hierdoor het noodde nog niet kan verkregen worden zonder dat de Kerken 
der Classe boven vermogen gedrukt worden, door "het aanvragen van hetgeen aan de 
te verleenen hulp nog tekort komt bij de Particuliere Synode of bij hare voor dit 
hulpbetoon aangewezen deputaten. 

III. Met betrekking tot de Particuliere Synoden: 
De Generale Synode besluit, aan de Particuliere Synoden aan te bevelen, dat zij voor het 

hulpbetoon, dat bij de uitvoering van artikel 13 der Kerkenorde blijken zal noodig te zijn, 
eene soortgelijke regeling maken, als hierboven aan de Classen is aanbevolen, en dan als 
hare deputaten voor die zaak de gelijksoortige classikale deputaten gezamenlijk aanwijzen. 

B. Voorstel aan de Generale Synode tol regeling van de hulp, die bij de uilvoering 
van artikel 13 der Kerkerorde eventueel mocht noodig zijn vanwege de gezamenlijke Kerken. 

De Generale Synode besluit, het hulpbetoon, dat bij de uitvoering van artikel 13 der 
Kerkenorde vanwege de gezamenlijke Kerken noodig mocht zijn, aldus te regelen, dat zij vijf 
deputaten benoemt (met bepaling dat, wanneer een hunner tusschentijds mocht uitvallen, de 
Classe, binnen wier ressort deze woonde, in zijne plaats eenen ander zal aanwijzen, waarbi j zij 
dan niet tot haar eigen ressort beperkt i=), aan welke wordt opgedragen: 

1°. hunne werkzaamheid daarop te richten, dat tot uitvoering van artikel 13 K. O. iedere 
Kerk hare verplichting, om haar predikantspensioen te stipuleeren en zelve uit te keeren, 
niet alleen erkenne, maar ook zoo goed mogelijk nakome, en dat, wanneer daarbij 
inderdaad hulp noodig is, deze verleend worde door de Classen, en eventueel door de 
Part icul iere Synoden, zoodat hulpbetoon vanwege de gezamenlijke Kerken nooit regel 
worde, maar eene uitzondering zij en blijve ; 

2». zich op de hoogte te houden van hetgeen in de onderscheidene Classikale en Particulier-
Synodale ressorten voor hulpbetoon bij de uitvoering van artikel 13 K. O. jaarlijks 
gedaan wordt, en aanteekening te houden, in een daartoe aangelegd boek, van de eind-
cijfers der in die ressorten voor dit hulpbetoon vastgestelde begrootingen en rekeningen, 
volgens de opgaven die zij daaromtrent van de in die ressorten werkzame deputaten 
ontvangen; opdat zij des te beter in s taat zijn tot hetgeen allereerst, onder 1°. aan hen 
is opgedragen, en opdat zij zooveel mogelijk gereed zijn voor het geval, dat door eene 
Particuliere Synode of door hare deputaten hunne hulp werd ingeroepen; 

3°. wanneer hunne hulp door of vanwege eene Particuliere Synode gevraagd wordt, en 
deze ui t de daarbij aangevoerde motieven blijkt noodig te zijn, de gevraagde hulp te 
verleenen, en daartoe de noodige gelden aan te vragen bij de deputaten van de Part i-
culiere Synoden die voor haar eigen ressort geene hulp van elders noodig hebben ; 
waarbij zij tol bepaling van het bedrag, dat zij uit elk dezer ressorten aanvragen, het 
percentage, dat voor ieders aandeel in de kosten van het kerkverband is vastgesteld, 
ten grondslag leggen, maar dan voorts de hierboven, onder 2°, bedoelde opgaven mede 
in aanmerking nemen, en dus voor dit hulpbetoon het genoemde percentage zoodanig 

' wijzigen, dat ten slotte het totale bedrag der hulp, die voor de uitvoering van artikel 
13 K. O. in ieder Particulier-Synodaal ressort zoowel Classikaal als Synodaal verleend 
wordt, met genoemd percentage zoo na mogelijk overeenkomt. 
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De onder A en B geformuleerde voorstellen aan bet oordeel der Generale Synode onder-
werpende, zijn de deputaten, die ze doen, geenszins van meening, dat nu met een synodaal 
besluit in dien geest de zaak, die het geldt, reeds geheel in orde zou zijn. In de meeste 
gevallen kan dat bij Gereformeerde Kerken nooit het gevolg zijn, enkel en alleen van een 
Synodaal beslui t ; en dan zeker hier allerminst, waar het voor de goede werking bovenal 
aankomt op het juiste inzicht en het rechtsgevoel en de offervaardigheid van iedere Kerk in 
het bijzonder, en op de bekwaamheid en den ijver, den tact en de toewijding van alle de voor 
dit belang a a n te wijzen Classikale en Synodale deputaten. 

Moge dan bij de zorg voor deze aangelegenheid blijken, dat, door de werking des Heiligen 
Geesto-, bij allen, die hier tot handelen geroepen zijn, ook bij deze Generale Sjrnode, steeds 
op den voorgrond staat, wat het Woord des Heeren aan ieder voorhoudt, en wat ook eene 
samenvatting is van de drie hoofdeischen, die. geheel in dezelfde volgorde, voor het kerkelijk 
leven gelden (Mich. VI : 8 ) : «Hij heeft u bekend gemaakt , o mensch, wat goed is ; en wat 
eischt de Heere van u, dan recht te doen, en weldadigheid lief te hebben, en ootmoediglijk te 
wandelen met uwen God ?" 

Aldus met eenparigheid vastgesteld door de deputaten voornoemd, 
in hunne vergadering van 27 Januar i 19C5. 

F. L. RUTGERS, Praeses. 
' W. B. RENKEMA, Scriba. 

J. H. DONNER JR. 
G. BRUGSMA. 
G. A. BOSCH, 

BIJLAGE LXIXtt. Praeadvies over het rapport inzake uitvoering 
(Art. -131.) van Art.. XIII. 

Uwe commissie, aait welke werd opgedragen U te dienen met praeadvies in zake H 2 van 
het agendum en van II 3 tot 12, zijnde het rapport van de deputaten der Generale 
Synode van Arnhem in sake de uitvoering van A r t . 13 en het oordeel van de Part iculiere 
Synoden der onderscheidene provinciën over het rapport en de voorstellen in betrekking tot 
deze regeling gedaan, heeft de eer u over deze zoo moeilijke, maar toch zoo gewichtige zaak 
het volgende meè te deelen. 

De Particuliere Synoden van Groningen, Drente, Overijsel, Utrecht, Zeeland en Noord-
Biabant raden aan het rapport van de deputaten der Synode ter zijde te leggen. Sommige 
van die provinciën stellen voor, dat de Generale Synode besluite tot de oprichting 
van eene generale kas. 

De Particuliere Synode van Friesland, Noord-Holland en Zuid-Holland verzoeken aan de 
Generale Synode eene regeling te treffen in de r ichting van het rapport der deputaten. 

De Part iculiere Synode van Gelderland verklaart zich incompetent, om met een goed 
geformuleerd voorstel tot de Generale Synode te komen. 

Uwe commissie heef t met nauwgezetheid de voorstellen van de onderscheidene provinciën 
en het rapport overwogen en is eindelijk tot het eenparig besluit gekomen u te adviseeren, 
om het voorstel van te hebben eene generale kas tot verzorging van emeriti-predikanten en 
predikants-weduwen en -weezen te verwerpen, omdat het in strijd in met het beginsel in 
Art. 13 K. O. neêrgelegd en praktisch onuitvoerbaar, en om van het beginsel in Ar t . 13 K. O. 
uitgesproken en reeds door de Generale Synode van Middelburg 1896 aanvaard en sedert dien 
tijd, zij het dan ook in min zuiveren vorm, in toepassing gebracht , niet af te wijken. 

Naar het oordeel van uwe commissie verdient het dan ook alleszins aanbeveling, om het 
rapport van de deputaten der Synode, waarin zoo schoon de beginselen zijn ontwikkeld, die aan 
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Ar t . 13 K. O. ten grondslag liggen en waarin tevens voorstellen zijn opgenomen, die tot 
richtige uitvoering van Art. 13 K. 0. kunnen leiden, in zijn geheel te aanvaarden, nadat hier 
en daar eene kleine wijziging zal aangebracht zijn en het zal aangevuld zijn met wat de 
Particuliere Synoden van Friesland en Zuid-Holland begeeren. 

Uwe commissie stelt daarom aan uwe vergadering voor (volgen de conclusiën in het artikel 
der Acta). 

Uwe ommissie heeft de eer u te rapporteeren over F 33 van het agendum, behel-
zende een verzoek van de Classe Warfum, om het 4 Mei 1864 gevelde vonnis over 
Ds. J. A. DONKERS te herzien. Ds. DONKERS is op genoemde vergadering geschorst, omdat hi j in een 
verschil van opvatting over den Doop eenzijdig zijn gevoelen doordreef en zich weigerde te 
onderwerpen aan de besluiten van den Kerkeraad van Ulrum en van de Classe War fum en 
van de Synoden der Christelijke Afgescheiden Gereformeerde kerk van 1860 en van 1863. 
Wijl Ds. DONKERS geene schuld wilde «erkennen over de wijze, waarop hij zich in de behan-
deling zijner zaak tegen de respectieve kerkbesturen verzet heeft", kon naar het oordeel van 
de Synoden van 1866—1879 waarbij hij steeds in appèl kwam, de schorsing niet worden 
opgeheven. Omdat Ds. DONKERS de Christelijke Gereformeerde kerk intusschen had verlaten, 
was, naar eene uitspraak van de Synode van Dordrecht 1879, Art. 86 »de weg voor nader 
onderzoek afgesneden". Na den dood van haren man heeft mevr. wed. DONKERS meermalen 
eereherstel gevraagd voor wijlen haren man, doch de Synoden konden er niet toe besluiten 
aan haar verzoek te voldoen. Wel sprak de Synode van 1893 uit, dat de mogelijkheid van 
feilen in dit ingewikkeld en langdurig proces bestond, maar zij wilde evenmin als die van 
1896 op de vroegere besluiten in deze zaak terugkomen. 

Thans komt het verzoek om revisie van het vonnis over Ds. DONKERS opnieuw ter Synode 
en wel van de zijde van de Classe War fum. Den 4den Februari 1903 kwam de Kerkeraad 
van Ulrum tot de vergadering van de Classe W a r f u m met de vraag om rehabilitatie van 
wijlen Ds. DONKERS. De Classe benoemde eene commissie van onderzoek en deze advieseerde: 

I. a. dat de schorsing van Ds. DONKERS den toets van het Woord Gods, de belijdenis der 
kerk en het Gereformeerd kerkrecht niet kan doorstaan; 

6. dat het verzet tegen de meerdere vergaderingen geenen voldoenden grond van schorsing 
bood en deze schorsing niet gewettigd i s ; en 

c. dat de Classe, in plaats van tot schorsing van Ds. DONKERS, tot diens losmaking van 
de Kerk van Ulrum had behooren te beslui ten; 

II. aan de Provinciale Synode voor te stellen bij de Generale Synode aan te dringen op 
revisie van het over Ds. DONKERS gevelde vonnis. 

De Provinciale Synode van Groningen op 11 Juni 1903 besloot, aan het verzoek van de 
Classe War fum niet te voldoen, omdat de Generale Synoden sedert 1864, waarop de zaak 
van Ds. DONKERS is behandeld, nooit redenen vonden om op het besluit terug te komen 
omdat de Classe W a r f u m geenen enkelen nieuwen grond aanvoerde, waarom op revisie kon 
worden aangedrongen; omdat de zaak al zoo oud is en de Synode van Leeuwarden van 1891 
zoover mogelijk gegaan is, door te verklaren dat de mogelijkheid van feilen van hare zijde 
erkend werd. 

De Classe niet bevredigd door dit besluit van de Provinciale Synode van Groningen, van 
meening a. dat de motieven door de genoemde Synode aangevoerd, te zwak zijn, om het 
door die vergadering genomen besluit te kunnen rechtvaardigen; !>. da t de Provinciale 
Synode deputaten tot onderzoek en advies had behooren te benoemen, wijl thans het voorstel 

J. A. GOEDBLOED, Rapporteur. 

BIJLAGE LXX. 
(Art. 135.) 

Praeadvies over het verzoek om revisie van 
de uitspraak over wijlen Ds. J. A. Donkers. 
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tot revisie juist van den Kerkeraad van Ulrum uitgaat, besloot om het verzoek om revisie 
van het over Ds. DONKERS gevelde vonnis door te zenden naar de Generale Synode. 

Uwe commissie heeft de acten van al de kerkelijke vergaderingen, die in deze zaak eene 
uitspraak hebben gedaan, nagegaan, en 

erkennende de mogelijkheid, dat eene zaak als deze, die zoo herhaaldelijk bij de Synoden 
ter tafel kwam, wel weêr opnieuw kan worden behandeld, indien bewezen is dat vroegere 
vergaderingen hebben misgetast, of dat geheel andere gronden tot herziening van een vonnis 
worden aangevoerd; 

het niet zonder gewicht tachtende, dat het voorstel om revisie en rehabilitatie juist van 
den Kerkeraad van Ulrum en de Classe W a r f u m , die de schorsing uitsprak, u i tgaa t ; 

evemvel oordeelend, dat de voorstelling van het rapport van de deputaten der Classe 
War fum niet geheel volledig is en feitelijk geen enkele nieuwe grond wordt aangevoerd voor 
de revisie van het vonnis der schorsing; dat het ook wel niet mogelijk is thans terug te 
komen op eene procedure, die 41 jaren geleden is gevoerd, waarin personen gehoord zouden 
moeten worden die aireede zijn onts lapen; 

is van oordeel, dat er geen voldoende grond voor de Classe W a r f u m gevonden wordt 
om niet te berusten in het besluit van de Provinciale Synode van Groningen, en adviseert 
uwe vergadering te besluiten, niet op het verzoek van de Classe War fum in te gaan en 
te blijven bij hetgeen op de Synode van 1896 besloten is. 

In handen uwer commissie is gesteld een voorstel van de Brs. W. BREUKELAAR, W. H. 
GISPEN J r . , J . D . VAN DER MUNNIK en R . J . W. RUDOLPH, a l d u s l u i d e n d e : 

De ondergeteekenden, 
overwegende, dat het verband tusschen de Gereformeerde Kerken en de Theologische 

Faculteit der Vrije Universiteit nog niet afdoende is geregeld, 
stellen aan de Synode voor vijf deputaten te benoemen met opdracht eene herziening 

van de tegenwoordige regeling van het verband tusschen de Gereformeerde Kerken en de 
Theologische Faculteit der Vrije Universiteit te ontwerpen, en dit concept vóór den l s t en 
Februari 1908 ter kennis van alle Kerken te brengen en in te dienen bij de eerstvolgende 
Generale Synode. 

Uwe commissie, 
overwegende, dat reeds op de Generale Synode te Middelburg een voorstel is ingediend, 

strekkende om op een bepaald punt wijziging in de overeenkomst, rakende het verband 
tusschen de Gereformeerde Kerken en de Theologische Faculteit der Vrije Universiteit, te 
brengen; dat op deze Synode aan »deputaten tot oefening van het verband enz." is opge-
dragen op de eerstvolgende Generale Synode hun advies over deze zaak te geven; dat op de 
Generale Synode te Groningen deze zaak niet is afgehandeld, en ook op de Generale Synode 
te Arnhem niet meer is ter sprake gebracht ; 

overwegende evenwel, dat middelerwijl van onderscheidene zijden geoordeeld is, dat de 
bestaande overeenkomst, rakende het verband tusschen de Gei eformeerde Kerken en de 
Theologische Faculteit der Vrije Universiteit belangrijke wijzigingen behoeft ; 

adviseert (volgt de conclusie in het artikel der Acta). 

II. BOUWMAN, Rapporteur. 

BIJLAGE LXXI. 
(Ar t t 111 en 137.) 

Praeadvies inzake de revisie der overeenkomst 
met de Vrije Universiteit. 

RUDOLPH, Rapporteur. 
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BIJLAGE LXXII. Rapport inzake visitatie der Zendingsposten, 
(Art. 142.) van de Afzonderlijke Vergadering van Die-

naren des Woords, te Djocja. 

De Gereformeerde Kerken in Nederland achten het noodig, dat in alle Kerken jaarlijks 
visitatie gehouden worde, om te zien of »de leeraars enz. hun ambt getrouwelijk w a a r n e m e n " 
(Dordsche Kerkenorde, Ar t . 44). 

Js deze visitatie steeds profijtelijk gebleken in de Gereformeerde Kerken in Nederland, 
hoeveel te meer moet ze het dan niet zijn op haar Zendingsterrein in Indië, waar het gevaar, 
om nalatig of ontrouw te worden in den dienst, zeker niet minder groot is dan in het moederland. 

Wanneer het dan ook uitvoerbaar was, zouden zeker elk j aa r visitatoren uit Nederland de 
verschillende Zendingsposten bezoeken. De onmogelijkheid om dit ideaal te bereiken, maakt 
de behoefte levendig, in Indië zelf personen aan te wijzen, die de verschillende Zendingsposten 
kunnen visiteeren. 

De Middelburgsche Synode sprak dan ook feitelijk de noodzakelijkheid van zulk eene visitatie 
reeds uit (Acta Middelburgsche Synode, pag. 72). Zij wilde dezen arbeid opgedragen zien 
aan eenen hoogleeraar, geplaatst op één der centra van Java, die »dan tevens door de 
Kerken als adviseur en visitateur kan worden aangesteld". 

Tot de benoeming van zulk eenen hoogleeraar zal he t waarschijnlijk vooreerst niet komen, 
zoodat 't niet wenschelijk is, de visitatie op die benoeming te laten wachten. Ook is het de 
vraag, of het ooit gewenscht is, dit werk op te dragen aan éénen persoon. Feitelijk is het ook 
niet noodig, éénen persoon daarvoor aan te wijzen. De Kerken hebben immers hare adviseurs 
en, zoo zij willen, ook hare visitateurs in de vergaderingen van Zendings-arbeiders op Java. 
Deze vergaderingen worden telkens geroepen over allerlei zaken te adviseeren aan de Kerken 
in Nederland. Welk bezwaar zou er dan bestaan, deze vergaderingen te machtigen, ook 
personen uit haar midden te benoemen, wien opgedragen wordt, jaarli jks de verschillende 
Zendingsposten te bezoeken? 

Aan welke Vergadering dit zou moeten worden opgedragen; of dat onderzoek alleen moet 
gaan over den hoofddienst of ook over de hulpdiensten!; in hoeverre het ook gaan moet over 
de helpers, en andere vragen blijven hier buiten beschouwing. Het antwoord daarop kan 
worden neergelegd in een concept-reglement voor deze visitatie, door de Generale Deputaten 
op te stellen in overleg met de Zending«arbeiders op Java en ter goedkeuring aan te bieden 
op de Generale Synode. 

Deze visitatie zou bovendien niet alleen den Zendingsarbeid maar ook de Kerken in Neder-
land ten goede kunnen komen, wanneer van de visitatie jaarli jks gerapporteerd werd aan de 
Generale Depu ta t en ; en de Generale Deputaten weèr rapporteerden aan de Generale Synode 
en de Kerken dus alle drie jaren een overzicht kregen van den stand van den Zendingsarbeid 
over het geheele terrein, niet van eenen enkelen persoon maar van eene vergadering van Zendings-
arbeiders op Midden-Java zelf. 

BIJLAGE LXXIII Rapport over Art. 16 der Zendingsorde, van 
(Art. 143.) de Afzonderlijke Vergadering van Dienaren 

des Woords, te Djoeja. 

I. De bij den dienst der Zending te gebruiken Bijbelvertalingen. 
De eerste vertaling van den Bijbel in het Javaansch is van G. BRÜCKNER, gedrukt in 't jaar 1829, 

Dit werk, dat zooveel moeite en inspanning gekost had, werd echter door de regeering in 
beslag genomen. Alleen aan BRÜCKNER zelf werden enkele exemplaren gelaten. 

De tweede, die zich zette tot de overzetting van de Heilige Schrift in het Javaansch en 
daarbij gebruik maakte van den arbeid van BRÜCKNER, was J. F. C. GEERICKE. Het Nieuwe 
Testament kwam gereed in 1848, het Oude in 1855, terwijl de eerste uitgave van het 
Nieuwe Testament van GUERICKE nog herzien werd in 1859 door Prof. ROORDA. 
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De derde Bijbelvertaling is die van P. JANSZ, waarvan de eerste uitgave reeds is uitverkocht 
en de tweede (herziene) uitgave bijna gereed is. Beide uitgaven omvatten den geheelen Bijbel. 

Behalve deze beide uitgaven heeft JANSZ nog afzonderlijke uitgaven bezorgd van het Nieuwe 
Testament of gedeelten daarvan. Gedeelten van den Bijbel zijn ook vroeger nog uitgegeven 
door bovengenoemden Dr. GUERICKE en door den Zendeling BIEGER. 

Bij de behandeling der vraag, welke Bijbelvertaling(en) de Gereformeerde Zending op Java 
heeft te gebruiken, kunnen buiten beschouwing blijven 

а. de uitgaven die niet of bijna niet meer te bekomen z i jn ; en 
б. de uitgaven van gedeelten van den Bijbel, omdat het ons om den geheelen Bijbel te 

doen is. 
Alleen komen dus in aanmerking 
1. de vertaling van GUERICKE, Oude Testament, eenige uitgave (1855), en Nieuwe Tes tament 

herziene uitgave (1859): 
Het Oude Testament van GEURICKE wordt weinig gebruikt. Hiertoe werkt wellicht 

mee, dat de uitgave voor den Javaan te duur en de taal langzamerhand verouderd is. 
Het Nieuwe Testament daarentegen is goedkoop en zeer verstaanbaar, ook voor den 
eenvoudigen desaman en wordt dan ook veel verkocht. GUERICKE vei taalde uit de 
grondtaal. Moeilijke woorden of zinsdeelen werden wel eens weggelaten. 

2. De vertaling van JANSZ tweede uitgave. Deze is niet eene revisie der vorige vertalingen 
maar eene nieuwe vertaling, niet uit den grondtekst. Hier en daar wordt de vertaling 
bijna paraphrase. 

W a t de taal betreft, gebruikt JANSZ het Soloneesch Javaansch, tegenwoordig aangenomen 
als standaardtaal . Grammaticaal verdient dus de vertaling van JANSZ de voorkeur, maar zij 
wordt in de desa niet altijd zoo goed verstaan als het Nieuwe Testament van GUERICKE. 

Er bestaat zeker geene reden, om den gemeenten het gebruik van ééne dezer beide vertalingen 
te ontraden. Wel is er veel voor te zeggen, dat in officieele samenkomsten der gemeente dooi-
de voorgangers zooveel mogelijk dezelfde Bijbeluitgave gebruikt worde, om de gemeente lang-
zamerhand te gewennen aan het hebhen van éénen en denzelfden tekst. 

Het meest komt daarvoor in aanmerking de herziene uitgave van JANSZ, omdat 
1°. deze Bijbelvertaling van JANSZ, wat de taal aangaat, op de hoogte van haren t i jd is ; en 
2". men voor het Oude Testament toch bijna genoodzaakt is, deze vertaling te gebruiken, 

omdat GUERICKE'S Oude Testament niet binnen het bereik ligt van den desaman. 
Hoeveel voortreffelijks deze vertaling naar het algemeen gevoelen echter ook hebbe, toch is 

eene revisie, ook naar het oordeel der andere Zendingen onder de Javanen, zeer gewenscht. 
Zij zou vergeleken moeten worden met den grondtekst en, waar noodig, verbeterd moeten 
worden, waarbij natuurlijk ook gerekend kon worden met de vertaling van GUERICKE en 
anderen. 

Om dit werk der revisie voor te bereiden zou het noodig zijn, dat de missionaire arbeiders bij 
hun dagelijksch gebruik van den Bijbel aanteekeningen maakten op den Javaanschen Bijbel 
en deze aanteekeningen, zoo mogelijk, verwerkten tot één geheel. 

Wanneer dan andere Zendingen onder de Javanen hetzelfde konden doen, zoo zou later eene 
commissie van revisie kunnen worden gevormd uit alle Zendings-corporatiën onder de 
Javanen, natuurl i jk in overleg met den persoon, de personen of het lichaam, dat als eigenaar 
van deze uitgave van JANSZ kan worden beschouwd. 

II. Leerboeken voor catechetisch onderwijs. 
Wordt onder catechetisch onderwijs hier verstaan het onderwijs, dat voorbereidt op het 

doen van openbare belijdenis, dan heeft Art. XVI der Zendingsorde hier ongetwijfeld ' t oog op 
de leerboeken, die de voornaamste stukken der Christelijke Religie behandelen. 

O. i. kunnen er ook voor het catechetisch onderwijs der Javanen geene betere leerboeken 
gebruikt worden, dan het „Kort Begrip der Christelijke Religie" en de »Heidelbergsche 
Catechismus". 

Het is wel waar, dat deze leerboeken niet »voortkomen uit den boezem van het bekeerde 
deel der Javanen zelf. Maar dit is met particuliere vragenboekjes door Europeesche Zen-
dingsarbeiders opgesteld evenmin het geval. Trouwens het is hier niet de vraag, w a t de geïnstitu-
eerde Javaansche kerken later zullen willen gebruiken, maar wa t gebruikt moet worden 
in den dienst der Zending. 
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Bovendien hebben Catechismus en Kort Begrip dit voor, dat zij eeuwenlang de proef hebben 
doorstaan, haast eene eenigszins oecumenische beteekenis hebben, althans de Catechismus, en 
eene methode volgen, die geheel past bij de voorbereiding voor de openbare belijdenis. 

Van beide leerboeken bestaat reeds eene vertaling in druk. Aan deze vertaling kleven 
groote gebreken. Er bestaat evenwel in handschrift eene tweede vertaling van wijlen zendeling 
JANSZ Sr., die eigendom is van de Gereformeerde Kerken en die zeer noodig gedrukt moest 
worden, om in de behoeften van he t catechetisch onderwijs te voorzien. 

Mocht in het gebruik blijken, dat enkele wijzigingen in deze leerboeken wenschelijk zijn 
met het oog op Javaansche toestanden, zoo zou daar rekening meè gehouden kunnen worden 
bij eene tweede uitgave. 

III. De forme van toelating tot het Avondmaal. 
De »forme van Belijdenis" voor hen, die als kind gedoopt zijnde op lateren leeftijd toelating 

vragen tot den heiligen Disch, worde aldus geregeld: de Afzonderlijke Vergadering van 
dienaren des Woords stelle een kort formulier op met enkele vragen, zooals die in de 
Gereformeerde Kerken in Nedeiland gebruikelijk zijn. Wenschelijk is echter, ook aan de 
bewoordingen dier vragen eenen vasten vorm te geven, die in speciale gevallen echter 
altijd voor wijziging vatbaar is. Natuurli jk behoort altijd een uitgebreider persoonlijk 
onderzoek naar kennis van den inhoud der Heilige Schrif t en van het persoonlijk geloof 
vooraf te gaan . 

Kan de Generale Synode hieraan hare goedkeuring schenken, dan legge de afzonderlijke 
Vergadering aan de volgende Synode een concept voor, dat reeds besproken en beproefd is 
in den dienst der Zending gedurende den tijd, die aan genoemde Synode voorafgaat. 

IV. Liturgische Formulieren voor den dienst in de vergaderingen der inlanders. 
In het algemeen moet worden geconstateerd, dat hetgeen thans aan Liturgische Formulieren 

op het Zendingsterrein der Gereformeerde Kerken aanwezig is en als zoodanig gebruikt wordt, 
niet aan de eischen voldoet. Daarom is het wenschelijk nieuwe formulieren op te stellen, die 
zoo getrouw mogelijk weergeven den inhoud der Liturgische Formulieren, die gebruikt 
worden in de Gereformeerde Kerken in Nederland. 

A. 1. Formulier voor den H. Doop aan de kinderen. 
Een nieuw formulier worde opgesteld, waarin beknopt maar helder de beteekenis van 

den Doop als zegel des Verbonds wordt uiteengezet. 
Daartoe is noodig een formulier in gedachtengang nauw aansluitend aan dat, hetwelk 

in de Gereformeerde Kerken in Nederland gebruikt wordt. 
Vereenigt de Synode zich met dit denkbeeld, dan worde aan de Afzonderlijke 'Ver-

gaderingen opgedragen, een concept in te dienen op de naastvolgende Synode, een 
concept, dat reeds besproken en beproefd is in den dienst der Zending gedurende den 
tijd, die aan de genoemde Synode voorafgaat. 

2. Formul ier voor den Doop van Volwassenen. 
Hiervoor kan dienen, evenals in Nederland, een gedeelte van het Formulier voor den 

kinderdoop met eene Javaansche bewerking van het Nederlandsche formulier voor den 
bejaardendoop, 'met bijvoeging echter van eene speciale vraag met het oog op de Javaansche 
pseudoreligie. Deze speciale vraag zou weêr anders moeten worden geformuleerd met 
het oog op Chineezen, die den Doop begeeren. 

3. Formulier van het H. Avondmaal. 
Om een Avondmaalsformulier te kri jgen, worde een Javaansche bewerking gemaakt 

van he t in Nederland gebruikelijke formulier. Deze Javaansche bewerking worde in den 
dienst der Zending beproefd zoo noodig gewijzigd en verbeterd, en aan de eerstvolgende 
Synode ter goedkeuring voorgelegd. 

4. Formulier van den Ban. 
Een formulier van den Ban worde door de Afzonderlijke Vergadering van Dienaren 

des Woords opgesteld, nauw in aansluiting aan het Hollandsche formulier ; te gebruiken 
voor hen, die tot den Islam terugkeeren of op andere wijze afvallig worden. Op de 
naastvolgende Synode worde een in de praktijk beproefd concept ingediend. 

5. Formulier van Wederopneming in de gemeente. 
Hiermeê worde gehandeld op gelijke wijze als met het formulier van den Ban. 

B. Het Huwelijksformulier. 
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Bij het sluiten van een huwelijk tusschen Christen-Javanen heeft men te rekenen 
met het feit, dat de overheid geen huwelijk van Javaansche Christenen sluit of erkent. 

Met het oog daarop zou het wenschelijk zijn, 
1. eene formule op te stellen, om een voorgenomen huwelijk af te kondigen; met de 

afkondiging van het huwelijk moest dan aanvangen de tijd van onder t rouw; 
2. een huwelijksformulier op te stellen, dat rekening houdt met het feit, dat de overheid 

het huwelijk vau Javaansche Christenen niet erkent, en met de vei keerde opvatting, die 
omtrent he t huwelijk bestaat onder de Mohammedanen en Chineezen ; dit huwelijks-
formulier moest zich wel zooveel mogelijk aansluiten aan het huwelijksformulier, dat in 
de Gereformeerde Kerken gebruikt wordt, maar ook rekening houden met de omstan-
digheden, waaronder de Christen-Javanen leven ten opzichte van het huwelijk. 

Deze concepten kunnen in den dienst der Zending eerst worden beproefd en aan de 
eerstvolgende Synode ter goedkeuring worden aangeboden. 

V. W a t bestemd is gezongen te worden. 
Nog altijd bestaat er geene complete Javaansche psalmberijming. Er zijn wel enkele uitgaven 

van een aantal psalmen op rijm, maar de grootste uitgave bevat er toch niet meer dan 78. 
Opdat in de vergaderingen alle psalmen kunnen gezongen worden, is he t noodig pogingen 
in het werkte stellen, om eenen completen Javaanschen berijmden psalmbundel te verkrijgen, me t 
zoo weinig mogelijk oud-Javaansche woorden, wijl deze door het volk niet worden verstaan. 

B I J L A G E L X X I V . Bapport inzake de Zending onder de Joden. 
(Art. 144.) 

Hebben de deputaten voor de Zending onder de Joden, zoo dikwerf zij der Synode een overzicht 
hebben gegeven van hetgeen door hen of onder hunne leiding is verricht, kunnen melden, 
dat zij steeds ongestoord bezig hebben kunnen zijn; he t is hun eene oorzaak van diepe smart , 
dien toon der blijmoedigheid thans niet te kunnen aanheffen. Eén onzer toch, n.1. Ds. A. H. 
GEZELLE MEERBURG, die evenals ondergeteekenden door de Synode te A r n h e m herbenoemd 
is, werd in den beginne des jaars met eene hevige krankheid bezocht, die weldra he t ergste 
deed vreezen, en die dan ook, na eenige weken van zwaar lijden, in den dood is geëindigd. 

Niet anders dan met diepen weemoed eenerzijds, kunnen uwe deputaten aan dezen geliefden 
broeder denken; niet alleen omdat hij in hun klein college steeds eene aangename verschijning 
is geweest, maar inzonderheid wijl de toebrenging der Joden hem zeer ter ha r te ging, gelijk 
dat in gebed en prediking alsook in het beramen van plannen steeds ondubbelzinnig is 
gebleken. 

Het is dan ook balsem in de wonde, dat een en ander aan de geopende groeve namens de 
deputaten kon worden geconstateerd; dankende Israëls God, voor hetgeen Hij ons in dezen 
geliefden broeder heeft geschonken, en verheugd, dat hij thans genieten m a g het loon, het-
welk de Heere aan zijne t rouwe dienstknechten heeft toegezegd. Zij deze gedachte ook der 
bedroefde weduwe en der familie ten ri jken troost I 

V a n het feit, dat de door zijn heengaan opengevallen plaats nog niet is aangevuld, zal 
de Synode wel nota willen nemen. 

Hoewel in groote zwakheid en met veel gebrek kon toch, door de goede hand onzes Gods, 
de arbeid geregeld worden voortgezet. 

Onze broeder SMIT is in zijnen colportagearbeid onvermoeid bezig geweest. 
Behalve dat hij in enkele plaatsen buiten den Haag met Joden in aanraking t racht te te 

komen, wat hem hier en daar ook is gelukt, is hij in de hofstad zelf op onderscheidene 
wijze werkzaam geweest. 

Op de m a r k t en aan de huizen heeft hij m e t Joden en Jodinnen gesproken over de 
belofte der vaderen ; met beslistheid er op wijzende, dat die belofte in den Heere Jezus 
Christus is vervuld. Soms, inzonderheid aan de huizen, duurde zoo'n gesprek geruimen tijd, 

13 



2 2 6 

waarbi j dan de gewone tegenwerpingen of verontschuldigingen werden gemaakt, en meestal 
eindigde met de betuiging, dat men bij zijn geloof wilde blijven. 

Menigmaal echter was, wegens de bit tere vijandschap, het gesprek ook weldra ten einde, 
of kon niet eens worden begonnen, waarbi j het dan maar weêr al te duidelijk openbaar 
werd, dat nog altijd de gekruisigde Christus den Jood eene ergernis is. 

Toch was, zelfs in dit laatste geval, de ontmoeting maar zelden doelloos; want meestal 
werden t raktaa t jes achtergelaten, al werden ze ook niet altijd even welwillend aangenomen. 
Bovendien weten we, dat een zaadkorrel soms eerst na vele jaren ontkiemt en vruchten 
draagt, alsmede dat het Woord des Heeren nimmer ledig wederkeert . 

W a s onze broeder gedurende de eerste jaren zijner vestiging in Den Haag op voornoemde 
wijze werkzaam; dikwerf klaagde hij over de eentonigheid en onvruchtbaarheid van zijn 
werk. Zoo gaarne zoude hij op eenigszins andere wijze zijnen arbeid willen verrichten. En 
ziet, langs gansch ongedachten weg heeft de Heere dien wensch vervuld, en dat wel boven 
bidden en denken. 

Vooreerst kwam hij in kennis met het »Comité voor de Zending onder de Joden" in 
's Gravenhage, bestaande uit leden der Gereformeerde Kerk aldaar, dat reeds sinds jaren gelden 
voor genoemde Zending inzamelde. 

In overleg met dit comité werd, met welwillende hulp van eenige zusters, een naaikrans 
»Mirjam" opgericht, ten doel hebbende om Joodsche meisjes de noodigste vrouwelijke hand-
werken te leeren, en tevens haar te wijzen op Abrahams God en op Abrahams geloof, en 
haar alzoo met het ééne noodige bekend te maken. 

Moest men eerst zeer voorzichtig zijn in het noemen van den naam Jezus, thans kan dit 
onbeschroomd geschieden, zelfs zóó dat sinds he t laatste Kerstfeest geheel het Nieuwe 
Testament kon worden behandeld. De hulp, die voor dezen arbeid van broeder SMIT en 
anderen werd gevraagd, werd van ganscher harte verleend ; en wel met dit heerlijk gevolg, 
dat toen »Mirjam" nog geen jaar had bestaan en het eerste Kerstfeest werd gevierd, de 
broeders en zusters nevens vele belangstellenden het genot mochten smaken, om door Joden-
kinderen de Kerstgeschiedenis te hooren vertellen, zóó juist en door sommigen met zóóveel 
bezieling, dat menig oog vochtig werd. Inzonderheid toen zij den lofzang van Zacharias 
aanhieven en het van Jodenlippen ro lde: »Lof zij den God van Israël, den Heer, die aanz i jn 
erfvolk dacht" , was de indruk overweldigend. Zulke oogenblikken zijn dan ook niet te ver-
geten. Nu is door de tegenwerking, die te wachten was, het getal kinderen wel geslonken; 
toch kon nog verleden j aa r het Kerstfeest met 58 kinderen worden gevierd, waarbi j wéér 
evenals vroeger onderscheidene vaders en moeders tegenwoordig waren ; terwijl nog immer 
drie keer per week aan een '20 a 30 tal Joodsche meisjes Jezus van Nazareth wordt voor-
gehouden als de eenige Naam onder den hemel ter zaligheid gegeven, en haar op het harte 
gedrukt , dat alleen hij een Jood is, die de besnijdenis des harten deelachtig is geworden. 

Kan van het zaad, dat in jeugdige harten wordt gestrooid, rijke zegen worden verwacht, 
welk een voorrecht is het, dat van dien zegen reeds iets wordt gezien 

Ziehier een enkel bewijs. 
Een der vroeger meest lastige en ongehoorzame meisjes heeft aan broeder SMIT meegedeeld, 

dat zij geheel ui t eigen beweging den tekst had geleerd: »Wie in den Zoon gelooft, heeft 
he t eeuwige leven" enz. 

Op de vraag, of zij wist wie de Zoon was, antwoordde het kind: »Ja, dat is de Heere 
Jezus, in wien ook ik geloof, en tot wien ik gebeden heb". Toen haar vader dit had gemerkt, 
werd zij er zwaar voor ges t raf t ; toch kon zij het bidden niet l a ten ; daarom deed zij het nu 
maar , als zij 's avonds naar bed was gegaan, en haar vader het niet merkte . Dit meisje is 
9 jaar oud. 

Een ander van ongeveer denzelfden leeftijd moest, nadat het ru im een jaar op de naai-
krans was geweest, in een ziekenhuis worden opgenomen; maar dit kind gaf steeds zulke 
blijken van kennis in de waarheid en van liefde tot den Heere Jezus, dat de meest gunstige 
verwachtingen ervan mogen worden gekoesterd. Maar zegt ook niet het Woord des Heeren, 
dat, als het kind onderwezen wordt naar den eisch van zijnen weg, dat onderwijs zich later 
heerlijk zal doen gelden? 

In de tweede plaats werd broeder SMIT zeer in zijnen arbeid bemoedigd, toen hij in aan-
raking kwam met eenen zone Abrahams naar het vleesch, die in plaats van vijandig, zeer 
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belangstellend zich betoonde. Niet alleen luisterde hij met aandacht naar hetgeen hem uit 
Mozes en de Profeten werd voorgehouden, maar ook heeft broeder SMIT, geruimen tijd, elke 
week Mozes en de Profeten met hem besproken, en tot nader onderzoek eenen Bijbel hem ter 
hand gesteld. Op dit oogenblik worden er wel geen gewone wekelijksche samenkomsten me t 
hem gehouden, maar toch wordt bijna elke week met hem gesproken, waarbij hij meestal 
zich zeer toe genegen heeft betoond. 

Misschien is gade en kroost wel eene groote belemmering, dat er niet meer doorbreken is 
en er tusschenbeide weêr meer neiging naar Joodsche formaliteiten zich openbaart . Om als 
een a rm en verloren zondaar voor God te knielen, alles los te laten, waaraan we van 
kindsche dagen af vastgeklonken waren, en voor den Heere Jezus alles veil te hebben, wordt in 
éénen dag niet geleerd. 

Toch hopen we, dat de arbeid, die aan hem is en wordt verricht, niet ijdel moge zijn in 
den Heere; en dat hij als een gansch verlorene in zichzelven op het bloed des kruises 
leere pleiten. 

Een derde l ichtpunt op den weg, dien broeder SMIT bewandelt, is, dat hij in overleg met 
het plaatselijk comité eene wekelijksche Bijbelbespreking uitsluitend voor Joden en Jodinnen 
heeft kunnen openen. 

Daar behandelt hij veelal dat gedeelte uit het Oude Testament, dat in overeenstemming 
is met feiten, die door de Joden worden herdacht, hetwelk geregeld door 10 a 20 Joden en 
Jodinnen met blijkbaar welgevallen wordt bijgewoond. Langer dan een vol uur wordt dikwerf 
naar die eenvoudige maar tevens zeer doelmatige verklaring van Gods Woord geluisterd. Zij 
vernemen dingen, waarvan zij nog n immer hadden gehoord, niettegenstaande zij alles in hun 
Oude Testament kunnen lezen, en ondubbelzinnig geven zij er blijk van, da t zij deze samen-
komsten met welgevallen bijwonen. 

Hier vloeit uit voort, dat broeder SMIT door deze zijne discipelen zeer geacht, en bij zijne 
herhaalde bezoeken met blijdschap ontvangen word t ; dan wordt meestal het gesprek van den 
vorigen Dinsdagavond nog eens herhaald of voortgezet. 

Door dezen arbeid is ook beter de weg gebaand, om het Woord des Heeren hun ter hand 
te stellen, hetwelk veel meer geschiedt dan vroeger; zoodat soms in ééne maand 10 a 12 exemplaren 
Hebreeuwsch-Hollandsche Oud-Testamenten in bruikleen konden worden afgestaan; terwijl eenen 
enkelen keer er ook eens een werd gekocht. Wel is de vrees niet ongegrond, dat niet alle 
die Bijbels van Genesis tot Maleachi zijn uitgelezen; toch kan ook aangaande anderen worden 
getuigd, dat er een t rouw gebruik van wordt gemaakt . Zoo leest o. a. een knaap van 14 jaren 
met groot gemak het Woord des Heeren, en onthoudt tevens het gelezene op voorbeeldige 
wijze. Moge hij het hoe langer l.oe beter leeren verstaan, opdat hij weldra kunne betuigen: 
»Ik heb gevonden den Messias, hetwelk is overgezet zijnde, de Christus". 

Met groote opgewektheid is onze broeder ook in dit werk bezig, ziende al thans deze vrucht 
op zijnen arbeid, dat onderscheidene mannen en vrouwen van Joodschen huize met aandacht 
naar het lezen en bespreken van Gods Woord luisteren; zoodat de hope mag worden gekoesterd, 
dat het gestrooide zaad op 's Heeren tijd ook vrucht zal voortbrengen. 

Behalve bij jhen, die de Bijbellezingen bijwonen, worden ook bij andere Joden geregeld 
bezoeken afgelegd; soms meer dan 200 per maand, bij gelegenheid waarvan ook meestal een 
evenredig getal t rakta ten wordt verspreid, waarvan de uitwerking, zooals boven reeds is gemeld, 
van zeer uiteenloopenden aard is. 

Dat de pogingen van onzen broeder, die door voornoemde gunstige verschijnselen zeer 
verlevendigd is, door Israëls God rijkelijk worden gezegend, en arbeid en arbeider beide 
gedurig voor den troon der genade mogen worden neergelegd. 

Ook in Rotter lam wordt door de zoo nutt ige vereenigingen »Mordechai" en »Esther" het 
goede zaad onder Abrahams nakomelingen geregeld gestrooid; vereenigingen, die wel niet 
direct met de deputaten in verband s taan; maar die toch voordurend moreel en financiëel door 
hen zijn gesteund. Zij deden dit met groote vrijmoedigheid, aangezien hetgene door die 
broeders en zusters in genoemde stad wordt verricht, van groote beteekenis moet worden geacht. 

Ook mag niet onopgemerkt blijven, dat in Tilburg de zondagscholen door Joodsche kinderen 
I worden bezocht; weshalve ook aan deze corporatie weêr een en andermaal eene geldelijke 
toelage is verstrekt. 

Voorts kunnen u w e deputaten meedeelen, dat zij in enkele Kerken konden optreden, om de 
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Zending onder de Joden in de samenkomst der gemeente te hespreken en voor den troon der 
genade te bepleiten, waarbij soms eene aandacht kon worden opgemerkt, die van meer dan 
gewone belangstelling getuigde, terwijl dan ook de collecte bewees, dat het ha r t van menigeen 
onder ons volk warm klopt voor »de beminden om der Vaderen wil". 

Daarom deed en doet het uwen deputaten leed, dat zij óf wegens werkzaamheden in eigen 
gemeente, óf wegens zwakheid des l ichaams aan de meeste uitnoodigingen niet konden 
voldoen. Als nu maar de respectieve plaatselijke dienaren des Woords zelf het werk ter hand 
hebben genomen, dan mag dit zeker eene groote winst worden geacht. 

Zeer bemoedigend was het voor uwe deputaten, dat zij van eene der grootste Kerken in ons 
vaderland de mededeeling ontvingen, dat die Kerk in het bezit is gekomen van een legaat 
groot f 1500 met bepaalde aanwijzing, om ook de Zending onder de Joden ter hand 
te n e m e n ; zij wenscht de rente van genoemd kapitaal voor bedoelden arbeid te besteden. 

Op he t gevraagd advies, hoe men die rente nu het best zon knrinen gebruiken, is ge-
antwoord: door t rakta ten te doen verspreiden in de Jodenwijken. 

Of dit advies is gevolgd, is ons onbekend. 
Ten einde het bekende boekwerk »Uit duisternis tot l icht" meer in handen der Joden te 

doen komen, is bepaald voor dit doel eene goedkoope aanbieding gedaan, die echter zóó weinig 
aan het doel heeft beantwoord, dat, na betaling van de advertentiekosten, er weinig van 
overbleef; wel een bewijs, dat ons volk nog niet met den Apostel kan zeggen: »Broeders! 
de toegenegenheid mijns har ten en het gebed, dat ik tot God voor Israël doe, is tot hunne 
zaligheid". 

Wel is de belangstelling sinds de vorige Synode niet verminderd; getuige o. a. hetgeen 
zooeven is gezegd van de bidstonden, alsook het besluit door enkele Kerkeraden genomen, om 
eene collecte voor den arbeid onder de Joden te doen houden. 

Over het algemeen echter doet men precies alsof er geene Zending onder de Joden bes taa t ; 
alsof de arbeid onder de Heidenen de Zending der Gereformeerde Kerken is. 

Immers als er legaten aan de Zending der Gereformeerde Kerken worden besproken, giften 
voor de Zending in de collecten worden gevonden, contributiën voor de Zending worden geïnd, 
en referaten over de Zending worden gehouden, dan worden, behoudens eene enkele gunstige 
uitzondering, de Joden eenvoudig buitengesloten, en past men in ongunstigen zin de spreuk 
van Bileam toe, waar hij Num. 23 : 9 zegt : »Zie, dat volk zal alleen wonen, en he t zal onder 
de heidenen niet gerekend worden". 

Dit is zóó sterk, dat sommige Classen en zelfs eene Provinciale Synode den indruk hebben 
gegeven, dat het aan de Kerken gezonden rapport niet eens in behandeling is genomen. 

Terecht werd dan ook eens door eeneri thans ontslapen Dienaar des Woords bij eene kerk-
visitatie de opmerking gemaakt , dat er bijna immer gevraagd werd, of er ook iets aan de 
Zending onder de Heidenen werd gedaan ; er echter zelden of nooit nadruk op werd gelegd, 
dat wij ons ook den toestand der Joden hebben aan te trekken. Men heeft wel eens gezegd, 
dat er zoo weinig hart voor dezen arbeid bestaat, omdat er gelden in overvloed voorhanden zijn. 

Dit is éénmaal zoo geweest, toen er een fonds was van ruim zes duizend gulden; die 
gouden eeuw behoort echter tot het verleden; gelijk trouwens uit de financiële rapporten op 
vorige Synoden genoegzaam is gebleken, bij vernieuwing uit het hierbij gevoegd rapport van 
onzen geachten penningmeester kan worden gezien, en ook wel op andere wijze onder de 
aandacht is gebracht. 

Neen, geliefde vaders en broeders, de zaak s taat zóó, dat, zal de Zending onder de Joden 
op den duur worden voortgezet, de offers der liefde veel ruimer moeten inkomen dan in de 
laatste jaren is geschied. 

Zal tevens de liefde tot dien arbeid worden gewekt en versterkt, dan is het der deputaten 
besliste overtuiging, dat ook voor dien arbeid eene rubriek in ons Gereformeerd Zendingsblad 
moet worden geopend; het is dan ook bepaald hun voorstel, dat de Synode hiertoe besluite 
en eenen redacteur er voor benoeme. 

Ten andere zouden zij gaarne, gelijk weleei, een honderdtal afdrukken van dit rapport 
willen ontvangen. 

En eindelijk verzoeken zij, om bij eventueele benoeming van deputaten hiervoor broeders 
aan te willen wijzen, die o. a. zich niet behoeven te ontzien om ook in het winterseizoen in 
het belang der Jodenzending in onze Kerken op te t r eden : zulke mannen, die tevens een 
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warm har t bezitten voor het oude volk van God, kunnen door 's Heeren goedheid wel worden 
aangewezen. 

En waar nu deze arbeid der liefde een dertigtal jaren door onze Kerken is verricht, daar 
wenschen wij van harte, dat he t op ons arbeidsveld ga, gelijk op dat der Heidenen is gezien. 
P a a r toch kon niet zelden, nadat eerst zware offers zijn gebracht en tientallen van jaren 
schijnbaar vruchteloos is gearbeid, menige schoof worden ingezameld. 

Moge Zions Koning ook op de Zending onder de Joden in gunst neerzien, en haar een 
nieuw stadium doen intreden; een stadium, waarin aanvankelijk Hosea's profetie wordt vervuld, 
dat «de kinderen Israels zich zullen bekeeren en zoeken den Heere hunnen God en David 
hunnen Koning, en zij vreezende zullen komen tot den Heere en tot zijne goedheid in het 
laatste der dagen". 

Ten slotte gevoelen de deputaten zich gedrongen, om hunnen hartelijken dank te betuigen a a n 
allen, die door woord of daad van hunne liefde voor Abrahams nakomelingen hebben doen 
blijken; inzonderheid aan die zuster, die nu al bijna 20 jaren lang met haa r busje gaven der 
liefde inzamelt, en zoodoende ruim ƒ 1500 in onze kas heeft kunnen storten. 

Mogen op al die bekers koud watei het genadeloon in ruime mate worden genoten ! 
Met toebidding van 's Heeren onmisbaren zegen over geheel uwe vergadering wordt ook 

deze belangrijke arbeid aan de biddende belangstelling van al onze Kerken van ganscher har te 
aanbevolen door » 

uwe deputaten voornoemd, 

J. VAN A N D E L , Voorzitter. 
E. KROPVELD, Secretaris. 

Staat van ontvangst en uitgaaf voor de Zending onder de Joden 
der Gereformeerde Kerken in Nederland van 15 Juli 1902 

tot 15 Juli 1905. 

Ontvangst. Uitgaaf. 

Saldo op 15 Juli 1902 ƒ 276 .95 — 

Liefdegaven !l '2688.34 — 

Verkochte boekan » 51 .10 — 

Intrest )) 182 .60 — 

Spaarbank » 6 0 0 . - — 

Retributie voor lokaalhuur te Rotterdam » 195 .— — 

Restitutie van onkosten » 5 . 2 5 — 

Verkochte effecten » 930.37 — 

Onkosten — ƒ 332 .36 
Colporteur — s> 2773.20 

— .. 61 .50 
idem Peperstraat te Rotterdam — * 6 2 4 . — 
idem Mordechai » > - . . . — » 2 2 5 . — 
idem Es ther > > » . . . — » 1 5 0 . — 

Spaarbank - » 7 0 0 . — 
Saldo op 15 Ju l i 1905 — » 6 3 . 5 5 

ƒ 4929.61 ƒ 4929.61 

Rotterdam, 15 Juli 1905. 

Sagezien en accoord bevonden, te Gorkum 24 Juli 1905, 

J. VAN ANDEL, Voorzitter. 
E KROPVELD, Secretaris. 

Gorinchem , 
. , 24 Juli 1905. 

Rijswijk 
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Balans van de Zending onder de Joden der Gereformeerde 
Kerken in Nederland op 15 Juli 1905 

Debet. Credit. 

Effecten ƒ 941 .25 
» 868 .90 — 

» 2 5 . — — 

» 700 .— — 

» 63 .55 — 

— ƒ 2598.70 

ƒ 2598.70 ƒ 2598.70 

Rotterdam, 15 Juli 1905. 

Nagezien en accoord bevonden, te Gorkum 24 Juli 1905, 

J. VAN ANDEL, Voorzitter. 
E. K R O P VELD, Secretaris. 

BIJLAGE LXXV. Concept-regeling voor de Zending onder de 
(Art. 144.) Joden. 

Ter voldoening aan de opdracht hun gegeven door de Synode van Arnhem van 1902, om tegen 
de volgende Synode te ontwerpen eene duidelijk omschrevene en wél uitgewerkte regeling 
omtrent de Zending onder de Joden, hebben de deputaten, door de Synode van Arnhem 
hiervoor aangewezen, de eer om aan de Synode van Utrecht do navolgende concept-
regeling aan te bieden. 

Zij beginnen met do vrijheid te nemen het onderwerp, hun ter behandeling opgedragen, 
eenigszins te beperken, vertrouwende dat zij hiermede in den geest der Synode van 1902 
handelen. Luidt het daar in het algemeen: Zending onder de Joden, uwe deputaten wenschen 
er bij te voegen: in Nederland. 

Immers vertoont de Nederlandsche Jood een eigenaardig type, waarmede dient gerekend. 
Was hij nog de Jood van voorheen, de man die het Oude Testament las door den bril van 
den Talmud, zoo zou de methode der Zending tegenover hem eene geheel andere moeten 
zijn, dan nu noodig is. Uwe deputaten zouden dan in aansluiting aan de Gereformeerde 
vaderen voorstellen, wat de Particuliere Synoden van Utrecht in 1690, Delf t en Leiden, 
1676 en 1678 nut t ig achtten, namelijk dat het onderwijs in de Godgeleerdheid ook de 
Joodsche theologie en de polemiek tegen deze omvatten zou; alsmede dat in elke stad, waar 
de Joden een aanmerkelijk deel der bevolking uitmaakten, een prediker aangewezen zou 
worden, om zich hunner meer bijzonder aan te trekken. Opsomming van wat in gelijke 
richting nog meer gedaan zou kunnen worden, werd het door de omstandigheden geëischt, kan 
overbodig worden geacht, omreden wij voor eenen geheel anderen toestand staan dan onze vaderen. 
De ondervinding, door de deputaten opgedaan, heeft hun geleerd, dat de Talmudische Jood ten 
onzent eene steeds slinkende minderheid vormt; des te grooter daarentegen wordt het aantal 
gemoderniseerde Joden, die de messiaansche verwachting hebben prijsgegeven, de Schrift 
evenmin als den Talmud gelooven, en wat hunne denkwijs betreft, dezelfde schakeeringen 
van het ongeloof vertoonen, die men in de afvallige Christenheid aantreft . Hier blijft geene 
plaats over voor polemiek of apologetiek, die uitsluitend den Jood gelden, maar slechts voor 
zoodanige als het ongeloof in het algemeen raakt . 

Hiermede is echter nog niets stelligs gezegd omtrent de bearbeiding van den Jood. De 
vraag, door de Synode van 1902 ter beantwoording gegeven, wacht nog op antwoord. 
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Liefst zouden dedeputa ten volstaan met uwe Synode te verwijzen, naar wa t vastgesteld is in 
het rapport aan de Synode van Middelburg in 1896, waren zij niet overtuigd, dat de geestelijke 
en financiëele krachten, waarover onze Kerken te beschikken hebben, de uitvoering van het 
toen voorgestelde, en principieel goedgekeurde, vooralsnog onmogelijk maken. 

De Synode van 1896 beperkte den arbeid onder de Joden dan ook tot colportage en bezoek 
door een daarvoor geschikten broeder. De Synode van 1902 nam gelijk standpunt te dezen 
opzichte in, maar erkende toch, dat deze wijze van arbeiden, ook al geschiedde zij naar haar 
besluit in samenwerking met plaatselijke Kerken, nog kon aangevuld, blijkens hare boven 
omschreven opdracht. Naar het oordeel uwer deputaten was deze laatste meening juist. De 
ondervinding heeft hur. geleerd, niet alleen dat het moeielijk is om eenen geschikten colporteur 
te vinden, maar ook dat met colportage en bezoek weinig uitgewerkt wordt. De akker is 
hard. De Jood is veeltijds in materialisme verzonken. Bijbels acht men niet noodig; tractaatjes wil 
men, voor de eerste maal dat zij aangeboden worden, nog wel aannemen, maar gelijk men 
met elk biljet, dat ons gratis toegereikt wordt, zulks pleegt te doen. Gelegenheid tot het 
aanknoopen van een godsdienstig gesprek is er zelden; en wordt het al niet geweigerd, dan 
vaak aangegrepen als eene gelegenheid om te spotten. Wie nog eenige belangstelling toont, 
wordt door de »vreeze der Joden" weérhouden om verder te gaan ; zoo het verstand al ge-
wonnen is, het har t blijft ongezind. Al gelooven uwe deputaten niet, dat de thans gevolgde 
arbeidswijze geheel nutteloos is, zoo meenen zij toch te mogen zeggen, dat zij op zich zelve 
weinig uitwerkt. 

Om die reden willen zij uwe aandacht vestigen, op wat in de Synode van 1902 »samen-
werking met plaatselijke Kerken" heette. Tot dusver bestond deze samenwerking hierin, 
dat onze colporteur zich tot den voorzitter des Kerkeraads begaf, ter plaatse waar hij kwam 
arbeiden, om zich van diens medewerking te verzekeren. Deze beperkte zich doorgaans tot 
het geven van inlichtingen, plaatselijke toestanden betreffende. 

Men zou er tevens onder kunnen begrijpen, dat aan eene -enkele kerk geldelijke ondersteu-
ning werd verleend voor plaatselijken arbeid onder kinderen van Joden door middel van 
de Zondagsschool. Of ook dat hetzelfde geschiedde tot tegemoetkoming in de kosten, die zij 
wegens tot het Christendom bekeerde en deswege broodeloos geworden Joden te maken had. 
Veel verder echter kwam het niet. 

Eenigszins beter slaagde de samenwerking met plaatselijke vereenigingen, al moesten uwe depu-
taten zich uiteraard tot het geven van zedelijken en fmanciëelen steun beperken, zouden zij 
niet buiten de grenzen hunner bevoegdheid treden. Zulke vereeniging, ui t leden der plaat-
selijke Kerk, treft men sedert eenige jaren in eene der grootste plaatsen van ons land aan. 
Hare leden trachten door huisbezoek de Joden te bereiken; zij houdt voor hen toegankelijke 
bijbellezingen met bijbelbespreking, waarin zij nu en dan sprekers van elders laat voorgaan; 
zij t racht Joodsche kinderen op hare Zondagsscholen tot leerlingen te verkrijgen, en ze op 
hare zangles of breischool met de waarheid bekend te maken; voorts verspreidt zij tractaatjes. 
Om r.iets te vergeten, zij er bijgevoegd, dat zij t racht door het verleenen van stoffelijke hnlp 
het har t van den Jood voor zich te winnen. Ook nog op eene andere plaats t racht men in 
gelijken geest werkzaam te zijn. 

Hier gaat men alzoo van de gedachte uit, dat de Joden door hunne eigene stadgenooten 
moeten worden bearbeid. Al ontveinzen deputaten zich niet, dat ook bij toepassing van deze 
methode meer gezaaid dan gemaaid wordt, zoo neemt zij toch de vrijheid, om haar onder de 
aandacht der Synode te brengen. Indien zulke vereenigingen zich in alle plaatsen vormden, 
waar een belangrijk aantal Joden gevestigd is; indien zij zich onder toezicht van den plaat-
selijken Kerkeraad stelden, of van den Kerkeraad zeiven uitgingen, om dan door de deputaten 
in hun werk te worden gesteund, zoo zou dat allicht meer dan thans nut t ig kunnen 
werken, niet alleen tot toebrenging van Joden maar ook tot verlevendiging van den ijver tot 
hunne bekeering. De colporteur zou zijnen arbeid dan kunnen beperken tot de Joden in de 
kleine steden en op het platte land. 

Meer dan dit valt er, naar het oordeel van deputaten, vooralsnog niet te adviseeren. 
Hun advies dienen zij bij dezen als voorstel bij u in. Dat voorstel is als volgt: 
de Synode, kennis genomen hebbende enz ; ooi deel t : 
a. in zake de Zending onder de Joden te blijven bij het bepaalde in artikel 167 van de 

Acta der Synode van Arnhem a tot d. 
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b. aan de te benoemen deputaten op te dragen, om de oprichting te bevorderen van plaatselijke, 
in verband met den Raad der Gereformeerde Kerk aldaar staande vereenigingen. tot 
bearbeiding van Joden binnen haar ressort, en deze te steunen. 

De deputaten voornoemd, 
J . V A N A N D E L . 

E . K R O P V E L D . 

A . H . G E Z E L L E M E E R B U R G . 

BIJLAGE LXXVa. Rapport in zake het rapport der Zending onder 
(Art. 144.) de Joden, de concept-regeling en de rekening. 

Uwe commissie heeft de eer te rapporteeren ten eerste, dat zij de rekening en verant-
woording over de jaren 1902 tot 1905 heeft nagezien en in orde bevonden. Daaruit bleek, 
dat het eindcijfer der ontvangsten bedraagt f 4929.61 en dat der uitgaven een bedrag is van 
f 4866.06; er is dus een batig saldo van / '63.55. 

Ten tweede is eene balans overgelegd van de bezitting dezer Zending op 15 Juli 19J5, ver-
tegenwoordigende eene waarde van f 2598.70. 

Uwe commissie stelt voor den deputaten voor het gehouden beheer dank te zeggen, en hen 
te déchargeeren. 

In hun rapport geven deputaten kennis 
a. van he t betreurd overlijden van hunnen mede-deputaat Ds. A. H. GEZELLE MEERBURG, 

bij wiens geopende groeve herdacht werd, wat hij voor de Zending onder de Joden 
was geweest; 

b. verzoeken zij aan de Synode, de ledige plaats door zijn heengaan ontstaan weèr te 
willen aanvullen; en wel liefst door de benoeming van zulk eenen deputaat, die in he t 
winterseizoen tijd en gelegenheid heeft, om voor de Zending onder de Joden in onze 
kerken op te t reden; 

c. dat br. SMIT in den Haag in kennis is gekomen met het comité voor de zending onder 
de Joden; in overleg met dit comité werd opgericht een naaikrans, »Mirjam" genaamd, 
die met grooten zegen in den Haag werkzaam is, waarvan treffende voorbeelden aan 
gehaald worden; 

d. dat br. SMIT door de Zendingsvereenigingen »Mordechai" en »Esther" in Rotterdam zeer 
is gesteund ; en dat deze vereenigingen, zoomede ook de Zondagsschoolvereeniging te 
Tilburg, moreel en financieel steun van deputaten ontvingen; 

e. dat tot bemoediging van de deputaten eene der grootste Kerken in ons vaderland eene 
gift ontving van f 150J met bestemming voor de Zending onder de Joden, van welke 
som de rente besteed wordt, om in de Jodenwijken tractaten te verspreiden ; en 

f. dat zij voorstellen, om in het vervolg voor de Zending onder de Joden eene plaats in ons 
Zendingsblad af te s taan en daarvoor eenen redacteur aan te wijzen. 

Ook zouden zij gaarne, gelijk vroeger, een honderdtal afdrukken van dit rapport ontvangen. 
In zake de door de deputaten èn aan de Kerkeraden èn aan uwe vergadering aangeboden 

conceptregeling omtrent de Zending onder de Joden, kan uwe commissie volstaan met de 
voorstellen te overwegen, die de deputaten aan het einde van genoemde conceptregeling u 
hebben aangeboden, namel i jk : 

a. de Synode oordeelt, in zake de Zending onder de Joden te blijven bij het bepaalde 
in artikel 167 van de Acta der Si node van Arnhem ; en 

b. a a n de te benoemen deputaten op te dragen, om de oprichting te bevorderen van plaat-
selijke vereenigingen, die in verband staan met den Raad der Gereformeerde Kerk 
aldaar, tot bearbeiding van de Joden binnen haar ressort, en deze te steunen. 

Uwe commissie alles overwogen hebbende stelt aan de Synode voor (volgen de conclusiën 
in het artikel der Acta). 

H. HIENSCH, Rapporteur. 
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B I J L A G E L X X V I 

(Art 145) 
Bapport inzake het financieel verslag der depu-

taten voor de Zending 

Uwe commissie, die u voor de zaken der Zending \ a n advies mocht dienen heeft u nog 
te ïapporteeren over hetgeen voorkomt onder L 1 van het agendum in verhand met 20 van 
het rapp rt der deputaten voor de Zending, en wel vooi zooverre hierover geen afzonderlijk 
rappor t is ingediend 

In dit rappor t neemt uwe commissie op alles, wat m zake de financien der Zending behooit 
te worden vermeld. Dit heeft betrekking op 

1. de instructie, door de deputaten aan de quaestoren vooi de Zending v e r s t r e k t , 
2 de manda ten voor betalingen uit de generale kas , 
3. het gevoerde beheei en d° rekening en verantwoording door de deputaten overgelegd, 
4 den staat der financien, en 
5 de maatregelen, die m zake de generale kas genomen moeten worden, 
Ad. 1 Naar Art 27 der Zendingsorde hebben de deputaten voor de Zending voor de door 

de Synode van Ainhem benoemde quaestoren eene instructie bij hunnen aibeid vastgesteld. 
Uwe commissie heeft deze instructie ingezien. Zij veisehilt slechts weinig van de instructie 

naar welke de quaestoren de vorige d n e jaren hunnen ai beid hebben verricht Fi werd niets 
m gevonden, dat uwer commissie aanleiding geeft tot eemge aanmerking 

ZIJ IS van oordeel, da t door deze instructie de arbeid der quaestoren behoorlijk is geiegeld 
en voor de bewaring der gelden goede zorg is gedragen 

Ad. 2. Uwe commissie heeft mzage genomen van de mandaten voor betaling, afgegeven 
door de deputaten voor de Zending aan de quaestoren voor de Zending. Zij heeft deze 
manda ten nauwkeurig veigeleken met de besluiten door de Synode van A r n h e m gewezen 

' t Is uwer commissie met gebleken, dat de deputaten eemg mandaa t hebben gegeven, 
waar toe zij met door een besluit der Synode waien gemachtigd, of dat eenige opdracht der 
Synode onuitgevoerd is gebleven Uit de boeken blijkt tevens, dat door de quaestoren geene 
enkele betaling is geschied, zonder daarvoor mandaa t te hebben ontvangen, terwijl van 
eiken post van uitgaaf behoorlijk quitantie aanwezig is 

Ad 3 Met genoegen kan uwe commissie constateeren, dat de administrat ie en het beheer 
der generale kas door den tweeden quaestor, den heer L G VVi isz, met bijzondere accuratesse 
is gevoerd. 

E ' k jaar is de rekening en verantwoording der quaestoren nagezien door drie deskundigen, 
de h e e r e n J C. VAN SCHAICK, D VAN EIJK en H VON MEIJENFELDT, a l l en te A m s t e r d a m . 
Blijkens de door deze deskundigen geteekende verklaring in het Balansboek en de voor elk 
jaar aanwezige adviezen hebben zij dus ïedei jaai de rekening in orde bevonden en aan de 
deputaten voo< de Zending geadviseerd de rekening en verantwoording der quaestoren goed 
te keuren en hen te dech irgeeren. 

Overeenkomstig deze adviezen is door de deputaten gehandeld. De deputaten hebben elk jaar 
de boeken geviseerd en accooid bevonden Bij verklaring, door Ds H DIJKSTRA en Dr J HVMA 
als voorzitter en scriba der gedeputeer len geteekend en m het Balansboek opgenomen, is aan 
de quaestoien decharge verleend 

Deze lekemng en verantwoording is door de deputaten als hunne rekening en vei ant-
woording aan de Synode overgelegd 

Uwe commissie heeft de boeken, vooi zoovei het haar mogelijk was, nagezien en alles m 
orde bevonden De rekening en verantwoording loopt over de ja ien 1902, 1903 en 1904. 

Omdat het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December kon ovei het loopende jaar nog 
geene verantwoording geschieden. Natuurl i jk is echter in de thans overgelegde verantwoording 
wel opgenomen de ontvangst en uitgaaf, die m 1902 voor de Synode van Arnhem p laa t shad . 

De speciale rekening en verantwoording dei huishoudelijke uitgaven van de deputaten 
voor de Zending loopt van Synode tot Synode en is in deze ïekemng en verantwoording 
niet gespecificeerd opgenomen, en evenmin de specifieke rekening en verantwoording van de 
Keuchenius school Hierover heeft uvve commissie u afzonderlijk gerapporteerd 

W a t de rekening en verantwoording der generale kas betreft, wenscht uwe commissie 
slechts een tweeta l opmerkingen te maken 

De waarde der gebouwen in Indie komt in de balans voor als post pro memorie, wijl 



2 3 4 

goede taxatie ontbreekt en er voor de nieuwe gebouwen geen percentage voor afschrijving is 
vastgesteld, dat is gebaseerd op soliede berekening. Het schijnt uwer commissie toe, dat het 
niet ondienstig zou zijn, den te benoemen deputaten op te dragen, thans deze aangelegenheid 
naar behooren te regelen. 

Eene tweede opmerking, door uwe commissie gemaakt , is deze, dat de administratie wel 
wat kostbaar is. De tweede en derde quaestor verrichten hunnen arbeid geheel belangeloos. 
Ook de deskundigen ontvangen geen honorarium. Toch wijzen de kosten voor administrat ie 
enz. over deze drie jaren de volgende cijfers a a n : f 858.85', f 648.38 en ƒ 634.72. 

Wij l de deputaten waren gebonden aan de besluiten der vorige Synode, konden zij hierin 
geene verandering brengen. Ook gevoelt uwe commissie de moeilijkheid, om deze aangele-
genheid op eene andere wijze te regelen, wijl deze sinds jaren her aldus bestaat . 

Uwe commissie wenscht u echter in overweging te geven, om ditmaal niet zelf de quaestoren 
te benoemen maar aan de te benoemen deputaten op te dragen vóór den l e n Janua r i 1906 
quaestoren te benoemen naar Art. 27 der Zendingsorde. 

Ad. 4. Met belangstelling heeft uwe commissie kennis genomen van den s taat der iinancién. 
Zij heeft het genoegen u daarvan een kas-overzicht te geven : 

Ontvangsten der generale kas. 
1 9 0 2 . 1 9 0 3 . 1 9 0 4 . 

Per collecten � 6150.45 5 / 5288 .59 / 3157 .77 
» bijdragen der zendende Kerken, 10 °/o 

hunner inkomsten » 2775 .00 ' 3469 .46 » 3047 .53 ' 
» giften en schenkingen » 6716.99 » 6010 .91 ' » 4195.66 
» bijdrage der Ned. Ger. Zend. Vereen. 1 8 0 0 . — i) 2000 .— » 4 0 0 0 . -
» opbrengst der extra collecte . » — » 12936 .29 ' » 2 0 2 . 6 8 
» » van De Heidenbode » 2892.78» » 1 5 4 3 . 9 3 — 

» » van He t Mosterdzaad . H 751 .78 — » 1641.26 
j » » » Zendingsblad . — - I 2467 .42 
» erfenissen en legaten » 329 .29 — — 

» intrest » 393.81 5 » 2 3 3 . 3 3 » 304 .10 

Totaal ƒ 21810.12 ƒ 31482.52 ƒ 19016 .43 

Totaal in de drie jaren f 72309.07. Natuurli jk is dit bedrag geenszins alles, wat de Kerken 
voor de Zending hebben bijeengebracht. W a t door de Kerken voor eigen Zending bijeen-
gebracht werd, mag zeker wel op ƒ 40 .000 a ƒ 50 .000 per j aa r worden gesteld. 

Uitgaven der generale kas. 
1 9 0 2 . 1 9 0 3 . 1 9 0 4 . 

subsidie voor den medischen dienst . / 3000 .— / 3 0 0 0 . — / 3 0 0 0 . -
Zending op midden Java ten zuiden, 

aan de Kerk van Utrecht )) 3 5 0 0 . — » 2000 .— » 1083.33 
Zending op midden Java ten noorden )) 2 6 0 . — » 2 4 0 . — » 2 4 0 . — 
Subs. Kerken van Batavia en Soerabaya » 4640 .— » 2 4 0 0 . — 2 4 0 0 . — 
t r a k t e m e n t v a n D s . PERA . . . . )) 4 5 0 0 . — » 4 5 0 0 . — 4500.— 
wachtgelden en pensioenen )) 2649 .96 » 2316 .63 1749 .96 
Keuchenius-school » 4178.39 » 4323 .85 » 4S97.05 
De Heidenbode » 2739.80 — — 

kosten van deputaten )) 9 0 0 . — )i 5 5 0 . — » 8 0 0 . -
Zendingsbibliotheek — » 8 0 . — » 188 .55 
Algemeene Vergadering — » 1 0 0 . - » 1 0 0 . -
Zending op Soemba )) 3287.27« » — » 446 .31 
subsidie school van Br. HORSTMAN )) — » — » 1 2 0 0 . — 
restitutie repatrieeringskosten van Dr. 

S C H E U R E R » 2200 .— — » — 

afrekening met de Kerk van Rotterdam » 1000.— I) — — 

administratiekosten » 8 5 8 . 8 5 ' » 648 .38 t 634 .72 

Totaal . . . / 33714.28 ƒ 20158.86 f 20939.92 
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Het totaal der uitgaven in deze drie jaren is ƒ74833.06 en met inbegrip van wat voor 
den bouw der Keuchenius-school is betaald, f 84.833.06. In zake dit overzicht van ontvangst 
en uitgaaf memoreert uwe commissie het volgende. 

De achterui tgang van den post »collecten" in de ontvangsten is hoofdzakelijk veroorzaakt, 
daardoor dat de eigen Zending der Kerk van Delft met de Kerken der Classen 's Gravenhage 
Leiden-Woerden haar beslag kreeg, en de Utrechtsche en Geldersche Kerken tot samenwerking 
zijn gekomen. Doordien de Friesche Kerken de 10°/0 harer inkomsten de laatste ja ren niet 
hebben gestort, is de post der bijdragen van de zendende Kerken in 1904 gedaald. Tevens 
houde men hierbij in het oog, dat de generale kas de lC°/0 van de inkomsten der zendende 
Kerken in den regel eerst na de afsluiting van het boekjaar ontvangt. In het algemeen ach t 
uw commissie het niet ondienstig, dat alle zendende Kerken worden opgewekt om geregeld en 
getrouw de 1 0 % van al hare ontvangsten te storten in de generale kas. 

Bij de uitgaven over 1902 is ƒ 5 8 0 0 geboekt voor kosten van uitrusting, die als buiten-
gewone uitgaven kunnen aangemerkt worden. 

Daardoor is het eindcijfer van dat j aar aanmerkelijk hooger dan van de andere jaren. 
De post van f 466.31, in 1904 voor de Zending op Soemba betaald, is de restitutie van een 

voorschot door Ds. DE BRUIJN verstrekt voor den arbeid te Melolo m 1900 en 1901, tijdens 
het verlof van Ds. W. Pos. Uwe commissie acht deze uitgave volkomen gemotiveerd 
door de overweging, dat in dien tijd deze Zending werd gedreven voor rekening van de 
generale kas. 

W a t nu den staat der generale kas betreft, zij meêgedeeld, dat op 31 December 1902 
de reserve bedroeg ƒ 13447.495. Op 31 December 1904 was de reserve /' 24801.155 en 31 December 
1904 wees het cijfer der reserve aan ƒ23175 .98 5 . De stijging der reserve in 1903 is veroor-
zaakt door de opbrengst der extra-collecte. 

In het bedrag der reserve is meê begrepen een kapitaal ad ƒ 1000, bezwaard met rentelast 
en een renteloos voorschot aan de Kerk van Soerabaya ad ƒ 6562 75. 

Tevens houde men in het oog, dat de uitgaaf voor den bouw der Keuchenius-
school, die aan het einde van 1904 reeds f 10000 bedroeg, natuurl i jk in de reserve meê 
gerekend is. 

Op 1 Januari 1905 bestond dus de reserve uit 
a. een kapitaal bezwaard met rentelast ad ƒ 1000; 
b. een renteloos voorschot ad ƒ 6 5 6 2 . 7 5 ; 
c. de waarde der Keuchenius-school ad ƒ 1 0 , 0 0 0 ; 
d. meubilair ad ƒ 50 ; en 
e. beschikbaar kapitaal ad ƒ5563 .23 1 / . ; . 
In het thans loopende j aa r zijn alle beschikbare gelden geheel verbruikt. De gewone 

inkomsten kunnen de geregelde uitgaven niet dekken. Bovendien is nog ƒ 2000 gegeven voor 
den bouw der Keuchenius-school. 

Den 30en J u n i was het zuiver bedrag van het beschikbaar kapitaal ƒ 3 3 . 4 8 73. En einde 
Juli was de tweede quaestor, de heer L. G. WEISZ, reeds ƒ 3 0 4 . 6 6 1 / » in voorschot. Ook is 
door de Kerk van Soerabaya in den loop van dit jaar ƒ 500 van de rentelooze leening af-
gelost, welk bedrag voor de gewone uitgaven is verbruikt . 

De reserve bestaat dus thans alleen uit de waarde der rentelooze leening en der gebouweu 
in Indië. 

Ad. 5. Uit he t gememoreerde sub 4 blijkt reeds, dat er noodzakelijk maatregelen moeten 
worden genomen, om te voorzien in de behoeften der generale kas. 

Ter nakoming van vroeger aangegane verplichtingen en ter uitvoering van de door deze 
Synode genomen besluiten, zal de generale kas komen te staan voor aanmerkeli jk uitgaven. 

Uwe commissie heeft gepoogd een begrooting voor de komende drie jaren te ontwerpen. 
Zij r a a m t de uitgaven als volgt: 
Uitgaven voor eens : 
voor de uitzending van haren missionairen dienaar aan de Kerk van Ileeg . ƒ 4 , 0 0 0 . -

» subsidie aan de Kerken van Groningen, Drente en Overijsel . . . . d 4 ,000.— 
« de uitzending van den directeur der Keuchenius-school » 4 ,000.— 

t e zamen . . . ƒ 12,000.— 
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Uitgaven, die elk jaar terugkomen: 
voor de Keuchenius-school 

i) subsidie voor den medischen dienst aan de Kerk van Amsterdam . 
I) het emeritaats-pensioen van Ds. ADRIAANSE aan de Kerk van Utrecht . 
» subsidie aan de Kerken van Batavia en Soerabaya 
i i h e t t r a k t e m e n t v a n D s . W . PERA 

Ï) subsidie voor de school van br. HORSTMAN 
ii wachtgelden en pensioenen 
i) subsidie aan eene Kerk voor eenen Dienaar »in reserve" op Midden Jav 
» de Zendingsbibliotheek 
» de kosten der Algemeene Vergadering en van den Raad van Toezicht. 
» kosten van de deputaten voor de Zending 
» administratie en beheer 

totaal 

ƒ 8,000. 
» 3,000. 
» 1,000. 
» 2,400. 
» 4,500. 
» 1,200. 
» 2,050. 
» 1,500. 
ii 200. 
» 175. 
» 600. 
» 600. 

ƒ 2 5 , 2 2 5 . — 

Natuurlijk biedt deze begrooting van uitgaven geene volledige zekerheid. Sommige posten 
kunnen door onvoorziene omstandigheden dalen of rijzen. Andere posten zijn facultatief. 

Tegenover deze raming van uitgaven stelt de commissie de raming der inkomsten aldus: 

Per Pinkstercollecte door de Kerken, die nog geene eigene Zending hebben en 
andere collecten ƒ 3,000 — 

» 1 0 % van de ontvangsten der zendende Kerken » 5,000.— 
» giften, schenkingen en legaten » 4,000.— 
• > bijdrage van d e Nederlandsche Gereformeerde Zendingsvereeniging . . . » 3,000.— 
» opbrengst van Het Zendingsblad » 3,000.-

te zamen ƒ 1 8 , 0 0 0 . — 

Het spreekt van zelf, dat deze raming nog minder zekerheid biedt dan die der uitgaven. 
Uwe commissie heeft het gemiddeld bedrag over de laatste jaren tot basis van berekening 

genomen. 
Vermoedelijk zal blijkens het meêgedeelde de generale kas uitgaven voor ééns hebben tot 

een bedrag van ƒ 12,000 en voor de gewone uitgaven een jaarlijksch te kort van f 7,000 
Hiervoor is geen enkele gulden in reserve. Er moet dus noodwendig voorziening getroffen. 

Uwe commissie durft u niet te adviseeren, om de 10 % van de inkomsten der zendende 
Kerken te verhoogen. Dit zou deze Kerken wellicht te zeer in ongelegenheid brengen. 

Uwe commissie acht echter wel in de eerste plaats noodig, dat er eene krachtige opwekking 
gericht worde tot alle zendende Kerken, om geregeld en getrouw de 10°/0 te storten; en tot 
de Kerken, die geene eigen Zending hebben, om toch wat bij haar inkomt niet te beleggen in 
een eigen fonds of kas, maar overeenkomstig de bepaling der Zendingsorde af te dragen aan 
de generale kas. Indien alle Kerken regelmatig en stipt zich hielden aan wat is bepaald, 
zou dit der generale kas zeer ten goede komen. 

Voorts oordeelt uwe commissie, dat aan de te benoemen deputaten voor de Zending moet 
worden opgedragen, om zoo spoedig mogelijk, ook met het oog op den steun aan de drie provinciën 
voor de Zending op Soemba toegezegd, eene algemeene collecte uit te schrijven, en hen boven-
dien te machtigen, om na verloop van ten minste één jaar des noodig nog eene collecte te 
doen houden. 

Uwe commissie heeft eenige hope, dat hierdoor in de behoeften der generale kas zal worden 
voorzien. 

Toch acht zij noodig ook thans, evenals dit door de Generale Synode van Arnhem is 
geschied, de deputaten voor de Zending te machtigen, om in het uiterste geval ter voorkoming 
van stagnatie in den gang van zaken een voorschot op te nemen voor rekening der 
gezamenlijke Kerken tot een maximum van f 10.000. 

Veel meer dan in 1902 is thans noodzakelijk, dat aan de deputaten voor de Zending deze 
machtiging vorde gegeven. Natuurlijk zullen zij er echter geen gebruik van maken dan 
alleen in geval van uitersten nood. 

Ten slotte stelt uwe commissie voor (volgen de conclusién in het artikel der Acta). 
W. BREUKELAAR, Rapporteur. 
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B I J L A G E L X X V I I . Rapport van de deputaten voor de Zending. 
(Art. 148 e. o..) 

De deputaten der Generale Synode, voor de Zending van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland '), benoemd dooc de Synode van Arnhem in 1902, volgens Art. 17 der Zendings-
orde, hebben de eer aan de Generale Synode van Utrecht het volgende rapport aan te bieden 
van den arbeid, sinds de Arnhemsche Synode door hen verricht. 

Vóór alles zij lof en dank aan den Heere gebracht, die het in deze driejarige periode zoo 
veelszins wel heeft gemaakt -). 

Soms waren er oogenblikken, waarin uwe deputaten tot droefheid gestemd waren. Daartoe zij 
er aan herinnerd, dat Dr. G. VAN GOOR, een der deputaten, zoo onverwacht ontsliep in November 
1903 3 ) . Doch daartegenover stond weër zoo veel, dat in klimmende mate tot blijdschap 
stemmen moest en moet ; zij alleen maar genoemd, dat Het Zendingsblad in deze drie jaar 
van bijna 17.000 exemplaren per maand klom tot ruim 21.000. 

Looft dan allereerst den Heere; want Hij heeft groote dingen bij ons gedaan; en zij voorts 
de hartelijke dank gebracht aan de Kerken en aan alle blanke en bruine broeders en zusters 
in Nederland en in Nederlandsch Indie, die tot zulke heugelijke dingen hebben meegewerkt. 

En alsnu komende tot liet eigenlijke rapport, zijn uwe deputaten zoo vrij, de verschillende zaken 
onder de volgende hoofden te bespreken: 

1. de Kerk van Soerabaya. 
2. de Kerk van Batavia. 
3. de Kerk van Botterdam (B) (en de andere Kerken in de Classe Rotterdam). 
4. de Kerk van Amsterdam (en de andere Kerken in Noord-Holland). 
5. de Kerk van Heeg (en de andere Kerken in Friesland). 
6. de Kerk van Utrecht (en de andere Kei ken in de provinciën Utrecht en Gelderland). 
7. de Classe 's Gravenhage (in verband met Soerabaya en Batavia). 
8. de Classen 's Gravenhage, Leiden en Woerden. 
9. de di ie provinciën Groningen, Drente en Overijsel. 

10. het Petronella-Hospitaal te Jogja. 
11. de Keuchenius-school. 
12 . de o u d - Z e n d i n g s - d i r e c t o r Ds. J . H . DONNER. 
1 3 . D s . D . HUYSING. 

1 4 . R . J . HORSTMAN. 

1 5 . J . J . VAN A L P H E N . 

•16. Het Zendingsblad. 
17. de Zendings-bibliotheek. 
18. verslagen voor t i jdschriften. 
19. bijwonen van conferentiën. 
20. het finantieel vei slag. 
21. opdrachten van de Synode van Arnhem. 
22. voorstellen aan de Synode van Utrecht . 

] ) D e b r o e d e r e n d s . J . D . VAN DER MIINNIK, d s . H . SCHOLTEN, d s . H . D I J K S T R A , d r . J . HANIA, 

d s . H . HOEKSTRA, d r . G . VAN GOOR, d s . W . BREUKELAAR, d s . J . VAN HAERINGEN, d s . J . M . 

MULDER en dr. L. H. WAGENAAR. Acta der Arnhemsche Synode, Art. 205. Zij benoemden 
op hunne eerste vergadering ds. H. DIJKSTRA tot praeses; ds. H HOEKSTRA tot assessor; 
dr. J. HANIA tot scr iba ; ds. W. BREUKELAAR tot tweeden seriba en penningmeester. Zij 
hielden tien gewone en ééne buitengewone vergadering, alle te Amsterdam in de consistorie-
kamer van de Gereformeerde Kerk, die daarvoor, evenals van 1899 tot 1902, ook nu weêr 
gratis beschikbaar werd gesteld. 

2) Ook van 1899 tot 1902 was dit zoo. Vgl, Acta der Arnhemsche Synode, blz. 302. 
s) Overleden te Bunschoten 21 Nov. 1903. Hij was een scherpzinnig en welsprekend man , 

woonde trouw de vergaderingen bij en had altijd zijn oordeel of adviezen gereed. Ds. 
W. H. Gispen J r . te Baarn, daartoe door de Particuliere Synode van Utrecht aangewezen 
(Art. 17 der Zenningsorde), volgde hem op als deputaat voor' de provincie Utrecht. 
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1. De Kerk van Soerabaya. 
Met deze Kerk — «buiten-Kerk" bij de Classe s' Gravenhage — hebben de deputaten zich niet 

veel behoeven te bemoeien. Zij hebben haar alleen — behalve het t raktement voor haren 
predikant — eene subsidie van f 35 per maand toegestaan, mits er een onderwijzer in 
functie trad aan de Zendingsschool te Soerabaya ' ) ; terwijl zij van haar ontvangen hebben 
eene behoorlijk geteekende en duidelijk geformuleerde schuldbekentenis2) van het »rente-
loos voorschot" 3). 

Dat is alles. Doch juist die geringe bemoeienissen bewijzen, dat de Kerk te Soerabaya niet 
al te behulphoevend meer is en allengs opbloeit en innerlijk sterk wordt 4); zeker tot groote 
blijdschap van haren leen-predikant Ds. W. PERA, die, krachtig gesteund door zijne vrouw 
en beide dochters, alsmede o. a. door den onderwijzer BENJAMIN en den heer en mejuffrouw 
BIERHÜIJS nog altijd op rustige, degelijke wijze gemoedigd voortwerkt. 

2. De Kerk van Batavia. 

Ook met deze »buiten-Kerk" der Classe 's Gravenhage hebben uwe deputaten al zeer weinig 
te doen gehad. Zij besloten in 1902, haar ƒ 150 per maand toe te staan. De Synode 
van Arnhem had dit bepaald, doch hare deputaten tevens gemachtigd die subsidie aan 
te vullen tot f 250 per maand 5). 

Na correspondentie met Batavia is toen besloten, vooral met het oog op de Zendingsschool 
te Batavia, die anders misschien gesloten moest worden, de subsidie van ƒ 150 per maand 
op ƒ 200 te brengen 6). 

En zoo is het tot nu toe gebleven. 

3. De Kerk van Rotterdam (B') (en de andere Kerken in de Classe Rotterdam). 
Van de Kerk van Rotterdam (B), met welke de andere Kerken in de Classe Rotterdam 

medewerken in zake de Zending, kwam in Mei 190} de vraag in : welke de beste manier 
was om gronden te koopen. Daarmeê werd bedoeld: op wiens of wier namen die »gronden" 
moesten geplaatst worden, ten einde zoo goed mogelijk van het bezit verzekerd te zijn 7). 

De deputaten hebben daarop geantwoord door de toezending van twee exemplaren van het 
rapport, dat onder punt 21 sub 4 wordt vermeld en als Bijlage II is opgenomen. 

Overigens hebben zij zich met Rotterdam (B) niet behoeven te bemoeien. 

') Notulen der deputaten d.d. 14 October 1902, art . 16; en 15/16 April 1903, art . 15. De 
Arnhemsche Synode had »machiiging" gegeven om desnoods f 80 toe te staan. Acta der Arnhem-
sche Synode, art . 170. De Classe 's Gravenhage ried in 1903 om f 50 per maand te geven. Notulen 
der deputaten d.d. 21/22 October 1903, art . 63. Van de subsidie is echter geen gebruik 
gemaakt. 

2) Notulen der deputaten d.d. 15/16 April 1903, art . 1 5 ; en 21/22 October 1903, art . 20. 
3) Zie hierover de Acta der Arnhemsche Synode, blz, 232. Onlangs werd op dit voorschot 

reeds f 500 afbetaald. 
4) Omtrent den toestand berichtte Ds. PERA onlangs het volgende: 
De gemeente telt thans 70 leden, die tot het H. Avondmaal zijn toegelaten. Hiervan 

wonen 21 buiten de stad. Er zijn 36 z. g. doopleden. De opkomst op den Zondag in de 
Hollandsche samenkomst is gemiddeld 60 a 70; in de Maleische koempoelan pl.m. 40. 

Op de vergaderingen van »Dorcas" tweemaal per maand komen pl.m 50. Op de drie catechi-
saties komen 24 leerlingen; een klein getal, doch zij zijn getrouw. De jongelings-vereenigingtelt 
18 leden; ook komen er geregeld, die nog geen lid zi jn; hieronder zijn meestal enkele militairen. 

De school van BENJAMIN telt 98 leerlingen. Eene Fröbelschool heeft 25 leerlingen. Dan zijn 
er vijf Zondagsscholen met ruim 100 leerlingen; en nog drie voor Javaansche kinderen. 
Eindelijk dient nog vermeld, dat Ds. PERA penningmeester is van het Christelijk militair 
Tehuis, dat onlangs te Soerabaya is geopend. 

5) Acta der Arnhemsche Synode, art . 88. 
«) Notulen der deputaten d.d. 14 October 1902, a r t 17; en 15/16 April 1903, art. 16. 

Brieven aan Batavia d.d. 11 September en 16 October 1902. 
7) Brief van Rotterdam (B) d.d. 6 Mei 1903; aan Rotterdam (B) d.d. 7 Mei en 30 

October 1903. 
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5. De Kerk van Amsteidam (en de andere Kerken van Noord-Holland). 

De bemoeienissen der deputaten met de Kerk van Amsterdam, die bij haren Zendings-
arbeid nog steeds ges teun! wordt door de Kerken van de Amsterdamsehe en de andere 
Classen in Noord-Holland, zijn de volgende: 

a. In December 1902 en September 1904 hebben uwe deputaten instructiën geteekend voor 
de missionaire artsen van het Petronella-hospitaal te Jogja ' ) ; 

b. het verzoek van Amsterdam, ook in de maand December 1902 gedaan, om de medische 
Zending te steunen met eene subsi lie ven ƒ 3000 ter bestrijding van de kosten van 
overtocht van Dr. SCHEURER naar Jogja , hebben uwe deputaten niet kunnen inwilligen, 
omdat de kas het niet toeliet 2). Amsterdam's Kerk was het anders wel waard, 
omdat zij den deputaten zoo vaak ter wille was geweest. Zij was n.1. bereid, 

1°. om steeds de groote consistorie-kamer gratis beschikbaar te stellen voor uwe deputaten, 
ten einde daar te kunnen vergaderen; 

2°. om eene plaats beschikbaar te stellen voor het Zendingsarchief, dat, volgens besluit der 
Arnhem'che Synode, van Kampen naar Amsterdam moest worden overgebracht 3 ) ; 

3°. om de gebouwen der Keuchenius-school, die te Jog ja op haar terrein kwamen, tot 
meerdere zekerheid, op haren naam te laten zetten 4 ) ; en 

4°. om — wat wel zeer met dankbaarheid mag worden vermeld — aan de leerlingen 
van de tweede afdeeling der Keuchenius-school vrijheid te geven, zich op het Amster-
damsehe Zendingsterrein en in het Petronella-hospitaal practisch te oefenen ; volgens eene 
regeling, te ontwerpen door den docent Ds. D, BAKKER, den missionairen predikant Ds. 
C. ZWAAN en den geneesheer-directeur Dr. J. G. SCHEURER, en vast te stellen door den 
Kerkeraad van Amsterdam en de deputaten der Generale Synode voor de Zending 5). 

5. De Kerk van Heeg (en de andeie Kerken in Friesland). 

De zendende Kerk van Heeg, met welke de andere Kerken van Friesland samenwerken 
inzake de Zending onder de Heidenen en Mohammedanen, vroeg in September 1903 aan de 
de deputaten, of er niet duizend gulden kon worden gegeven voor de onkosten van repatrieering 
van mej VAN DER BOM, die in 1900 met Ds. D. BAKKER C.S. naar Java was gegaan, vooral met 
het oog op het onderwijs van diens kinderen, en nu om gezondheidsredenen moest terugkeeren. 

Men verwees voor die aanvrage naar artikel 8, 2e alinea der Zendingsorde, terwijl de Kerke-
raad van Heeg nog een particulier schrijven zond, om het verzoek zijdelings aan te dringen. 

De deputaten hebben het echter niet durven inwilligen, en dies aan Heeg geantwoord: 
»daargelaten de vraag of een beroep op artikel 8 der Zendingsorde juist is, laat de staat van 
de generale kas thans niet toe geld te geven - ' 6). 

Toen de aanvrage later herhaald werd, hebben de deputaten, om den nood der kas, nog-
maals moeten weigeren; daarentegen hebben zij toegestaan, om de 10°/0, welke Heeg en 
de andere Friesche Kerken nog wel moesten doch. blijkens hun schrijven, toen niet konden 
betalen, later af te dragen, mits altijd vóór de e. v. Generale Synode '). 

Voorts kan van de bemoeienissen der deputaten met de Friesche Kerken nog vermeld 
worden, 

1". dat de deputaten haar , volgens opdracht der Arnhemsche Synode, van advies hebben 
gediend in zake de vraag; op welken naam moeten de Zendingsgoederen op Midden-Ja va 

') Brief van Amsterdam d.d. 11 December 1902. Notulen der deputaten d. d. 15/10 
April 1903, ar t . 7; en d.d. 12/13 October 1904, a r t . 5. 

2) Zie noot 1. 
3) Acta der Arnhemsche Synode, art . 171. 
•>) Notulen der deputaten d . d . 22/23 October 1903, art . 17; en d .d . 16/17 Februar i 

1904, a r t . 5. 
5) Notulen der deputaten d. d. 31 Januari /1 Februari 1905, ar t . 1 5 ; brief van Amster-

dam d. d. 16 Maart 1905. Vgl. Bijlage I l lb van dit rapport. 
|;) Brief van Heeg d .d . 14 September 1903; notulen der deputaten d .d . 21/22 October 

1903, ar t . 22. 
') Notulen der deputaten d.d. 16/17 Febr. 1904, art . 5; en d.d. 4 Mei 1904, ar t . 7, 
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gesteld worden. Zij deden dit door toezending van een paar exemplaren van het rapport, 
vermeld onder punt 21 sub 31); 

2°. dat de deputaten een nieuw accoord van samenwerking van de zendende Kerk met de 
Gereformeerde Kerken van Friesland, in 1904 door de Part iculiere Synode van Fries-
land met algemeene stemmen aangenomen, hebben goedgekeurd naar artikel 14 der 
Zendingsorde 2); en 

3°. dat de deputaten met de Friesche Kerken, door middel van de gecommitteerden van de 
zendende Kerk en de Friesche Zendingsdeputaten, in het vorige jaar eene belangrijke 
correspondentie hebben gevoerd en eene conferentie met een paar dier gecommitteerden 
hebben gehad over de benoeming van Ds. D. BAKKER, missionair-predikant van Heeg, 
tot docent aan de Keuchenius-school te Jogja. 

Het kor t verloop van die correspondentie en conferentie is a ldus : 
a. Ds. D. BAKKER is in Mei 1904 met alle s temmen door uwe deputaten benoemd tot docent; 

en van die benoeming is toen aanstonds kennis gegeven aan de Friesche Kerken 3 ) ; 
b. de Keik van Heeg vroeg kort daarop, hoeveel tijd van beraad aan Ds. BAKKER was 

toegestaan en op welk t rak tement hij was benoemd; welke beide vragen zijn beant-
woord geworden '); 

e. later vroegen de Friesche gecommitteerden, om met de deputaten te mogen confereeren 
over hetgeen zou kunnen voortvloeien uit de aanneming door Ds. BaKKER, wijl dan een 
opvolger moest worden beroepen 5); 

d. die bijeenkomst had in October plaats . Twee vragen zijn toen aan uwe deputaten 
voorgelegd geworden: 
1° of de deputaten der Generale Synode voor de Zending bereid waren uit de generale 

kas te betalen alle kosten, die voor eenen eventueelen opvolger van Ds. BAKKER gemaakt 
zouden moeten worden, tot het tijdstip waarop deze nieuwe missionaire dienaar des 
Woords den tegenwoordige zou kunnen vervangen; waarop geantwoord is, — welk 
antwoord met redenen is toegelicht — dat de deputaten aan Friesland voor het be-
sproken doel uit de generale kas toezegden tot een maximum vau ƒ 3000, benevens 
ƒ 3 0 0 voor elk kind tot een m a x i m u m van ƒ 9 0 0 . 

2°. of de deputaten der Generale Synode bereid waren te zorgen, dat een tijdelijk 
verblijf van den opvolger van Ds. BAKKER te Keboemen te gelijk met Ds. BAKKER 
geene financieele schade voor Heeg zou ten gevolge hebben, wanneer b.v. Br. BAKKER 
in dien tijd — onverhoopt — emeritus mocht worden of kwame te overlijden, zoodat 
de weduwe met kinderen ovei bleef. Daarop is door uwe deputaten in het algemeen 

toestemmend geantwoord, met bijvoeging dat zij die aangelegenheid later gaarne 
met wederzijdsch goedvinden nader wilden regelen 6). 

Kort daarop — 16 November — schreven Heeg en Friesland's Zendings-deputaten, dat zij 
in »de aanneming door Ds. BAKKER bewilligden", mits deze twee conditiën werden aangenomen : 

a. »dat, zoo Friesland spoedig eenen plaatsvervanger zond, Ds . BAKKER te Keboemen moest 
blijven, tot die opvolger a ldaar w a s " ; en 

b. »dat Ds. BAKKERS verblijf te Keboemen, nadat Friesland eenen anderen dienaar voor 
zijne rekening had genomen, niet meer kwam ten laste van de Friesche kerken" . 

Voorts verzochten zij »toe te staan, — ter nadere verklaring van hunne gedachten omtrent 
p u n t b — dat de vervanging van Ds. BAKKER geschieden zou zonder bezwaar voor de Friesche 
Zendingskas, zoodat niet »ƒ 3900" — gelijk door uwe deputaten was toegezegd — maar »het 

') Acta der Arnhemsche Synode, ar t . 132; brief van Heeg d.d. 9 December 1902; aan 
Heeg d d. 12 December 1902 24 April en 30 October 1903. Vgl. Notulen der deputaten 
d.d. 21/22 October 1903, ar t . 17. 

3) Brief van Heeg d.d. 23 J u n i 1904; aan Heeg d.d. 5 Augustus 1901. 
3) Notulen der deputaten d.d. 4 Mei 1904, ar t . 6; brief aan Heeg d.d. 11 Mei 1904. 
4) Brieven van Heeg d.d. 13 Mei 1904; aan Heeg d.d. 19 Mei 1904. 
6) Brieven van Heeg d.d. 18 Augustus en 27 September 1904. 
«) Notulen der deputa 'en d.d. 12/13 October 1904, ar t . 18 : brief aan Heeg d.d. 19 

October 1904. 
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geheele extra-bedrag, dat de vervanging van Ds. BAKKER ZOU kosten, uit de generale Zen-
dingskas werd be taa ld ; en dat Ds. BAKKER, »van het oogenblik af dat hij zich (al was he t 
te Keboemen) ging voorbereiden voor zijne taak aan de Keuchenius-school, voor rekening 
kwam van de generale Zendingskas". 

Als antwoord op dat schrijven hebben uwe deputaten bericht, 
1°. dat zij tegen de eerste conditie geen bezwaar hadden; en 
2". »dat zij ook gaarne — daarbij handhavende de toezegging van de bovenvermelde 

ƒ 3900 — Ds. BAKKER als docent aanvaarden zouden, wat de financiën aangaat , 
zoodra diens opvolger te Keboemen was, ook al was Ds. BAKKER dan zelf ook nog te 
Keboemen en [al bleef hij daar nog eenigen tijd tegelijk met zijnen opvolger; zijn 
verblijf aldaar kwam dan van het tijdstip af, dat zijn opvolger er was, niet meer »ten 
laste van de Friesche Kerken", maa r van de deputaten der Generale Synode, die hem 
van dat oogenblik af als docent voor hunne rekening namen '). 

Aldus heeft deze zaak haar beslag gekregen 2). 
Een woord van hartel i jken dank aan de Friesche Kerken mag daaraan zeker wel worden 

toegevoegd, omdat zij zoo duidelijk hebben getoond in het loslaten van zoo'n gewenscht en 
geliefd man als Ds. BAKKER, dat hun de algemeene belangen der Zending gingen boven 
hunne provinciale. 

6. De Kerk van Utrecht (en de andere Kerken in de provinciën Utrecht en Gelderland). 

Met de Kerk van Utrecht — thans gesteund in haren Zendings-arbeid door de Kerken in de 
provinciën Utrecht en Gelderland — hebben uwe deputaten over enkele zaken gecorrespondeerd. 

Allereerst over de gebouwen van de Keuchenius-school te Poerworedjo, nadat tot over-
plaatsing naar Jog ja was besloten. 

Utrecht vroeg namelijk, of zij het Kampong-schooltje op het erf te Poerworedjo mocht 
hebben en zou gaarne zien dat Meester Kis, die daar was, aldaar bleef. 

Uwe deputaten besloten begin 1904 aan Ut rech t het gebruiken van die school toe te staan, 
doch niet het terrein, waarop die school staat, af te staan, zoolang over de andere gebouwen 
nog niet was beslist. De helper Kis zou te Poerworedjo bli jven3) . 

Meteen is toen geschreven ovei die andere gebouwen te Poerworedjo. Br . ZUIDEMA was 
toen reeds te Jogja ; Ds. ADRIAANSE om gezondheidsredenen nog steeds in Nederland. Aan 
Utrecht werd daarom gevraagd, of zij hare eigene gebouwen te Poerworedjo wilde houden, 
of dat zij liever de schoolgebouwen en het schoolhuis had tot kerkelijke gebouwen; men zou 
daaromtren t dan tot nadere regeling moeten t rachten te komen. 

Utrecht antwoordde later, dat zij nog niet to t beslissing had kunnen komen, omdat Ds. 
ADRIAANSE emeri tus was geworden en nu eene nieuwe regeling voor »samenweiking" moest 
worden getroffen. 

Sinds hebben uwe deputaten — die in deze aangelegenheid steeds, voor zoover noodig, de 
Nederlandsche Gereformeerde Zendingsvereeniging hebben gekend — van dit pun t niet 
meer gehoord 4). 

Verder is nog met Utrecht eenige correspondentie geweest over een accoord van samen-
werking van de Kerk van Utrecht met de andere Kerken in de provinciën Utrecht en Gelder-
land, welk accoord is goedgekeurd; en over eene concept-instructie voor den te beroepen 
missionairen Dienaar . Pun t 3 dier instructie leverde bij uwe deputaten bezwaar op; zij stelden 
daarom aan Utrecht voor dat te wijzigen. Tot hunne blijdschap werd hun la te r bericht, da t 
het art ikel veranderd is geworden en aan het bezwaar der deputaten is tegemoet gekomen 5 ) . 

1) Brief aan Heeg d.d. 25 November 1904. Vergelijk notulen van de deputaten d.d. 31 
Januar i /1 Feb rua r i 1905, a r t . 11. 

2) Alleen de som is later veranderd; ƒ 3 9 0 0 is gebracht op ƒ 4 0 0 0 , afgedacht van he t 
aantal kinderen. Brief aan Heeg d.d. 31 Mei 1905. 

3) Notulen der deputaten d.d. 16/17 Februar i '1904, artikelen 4 en 10; en d.d. 4 Mei 1904, 
artikel 7; vergelijk notulen van de deputaten d.d. 21/22 October 1903, artikel 6; en d.d. 28 Juli 
1904, artikel 5". 

4) Notulen der deputaten d.d. 4 Mei 1904, artikel 76 ; en d.d. 28 Juli 1904, artikel 5. 
6) Notulen der deputaten d.d. 12/13 October 1904, a r t ike l ; 7 en d.d. 8 November 1904, 

art ikel 4. 

13 
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7. De Classe 's Gravenhage (in verband met Soerabaya en Batavia). 
Omtrent dit punt valt niet anders te melden dan hetgeen reeds onder punt 1 (noot 1 ) is 

meêgedeeld, namelijk dat de Classe 's Gravenhage in 1903 hare »buiten-Kerk" Soerabaya bij 
de deputaten heeft aanbevolen met betrekking tot het geven van subsidie ' ) . 

8. De Classen 's Gravenhage, Leiden en Woerden. 

Omtrent de bemoeienissen der deputaten met deze drie Classen kan het volgende worden 
gerapporteerd, 

1°. dat uwe deputaten aan alle Kerken van deze Classen eene circulaire hebben gezonden 
als bedoeld in Art. 169 sub 3 van de Acta der Arnhemsche Synode 2 ) ; 

2°. dat uwe deputaten in verband met de uitzending van Ds. L. NETELENBOS, die in 1903 door 
de Kerk van Delft is beroepen tot missionair Dienaar des Woords met bestemming 
voor Wonosobo (Ledok), 
a. op eene desbetreffende vraag hebben bericht, dat naar het oordeel der deputaten 

»de officieele Regeeringsgrens van Ledok als de grens van het Zendingsterrein der 
drie Classen was te beschouwen 3); 

b. advies hebben gegeven omtrent een paar vragen, die betrekking hadden op de 
financiën en den beroepsbrief4) ; 

c. eene instructie voor den missionairen predikant en een medisch attest omtrent 
hem hebben goedgekeurd 5 ) ; 

d. de noodige inlichtingen hebben gegeven omtrent het krijgen van leerlingen der 
Keuchenius-school tot hulp van Ds. NETELENBOS 6 ) ; en 

e. het verzoek om geld voor uitrusting en overtocht van Ds. NETELENBOS, èn met het 
oog op den nood der generale kas èn me t het oog op de in 1900 gesloten overeen-
komst en de gevolgen daarvan, niet hebben ingewilligd 7), 

8. De drie provinciën Groningen, Drente en Overijsel (Soemba). 

De drie provinciën Groningen, Drente en Overijsel hebben elk eene en met elkander 
drie zendende Kerken, t .w. de Kerk van Groningen, de Kerk van Hoogeveen en de Kerk 
van Kampen. 

Groningen beriep — nog vóór de Arnhemsche Synode — ds. W. P o s tot missionair 
'dienaar, met bestemming voor Soemba, waar hij ook reeds 10 j a a r had gearbeid. Hij toog 
er weêr heen met zijne echtgenoote; doch zij stierf spoedig daarna, terwijl hij om geknakte 
gezondheid reeds weêr gerepatriëerd is en nimmer meer naar Soemba kan gaan. Gods 
genade zij hem steeds genoeg. 

De Kerk van Hoogeveen heeft in 1903 den eerwaarden heer D. K. WIËLENGA beroepen. 

*) Brief aan de deputaten d.d. 4 Juni 1903. 
2) Over deze circulaire is later tusschen de deputaten der drie Classen en die der Generale 

Synode nog eene kleine correspondentie gevoerd. 
Brief aan Delft d.d. 1 Juni 1903; van deputaten d.d. 18 Juni 1903. 
3) Brief van De l f t d.d. 16 Juni 1903; aan Delft d.d. 2 November 1903. 
Ds. NETELENBOS is haai Ledok vertrokken, hoewel het een oogenblik geschenen heeft, dat 

hij naar Bandjar-Negara zou gaan. Voor Solo is geene opening gevraagd, noch door de 
deputaten der Generale Synode, noch door die der drie Classen. 

Vergelijk notulen der deputaten, d.d. 16/17 Februari 1904 artikel 5; d.d. 8 November 1904 
artikel 4; en d.d. 31 Janua r i /1 Februari 1905 artikel 10; alsmede de brieven aan de deputaten, 
d.d. 9 November 1903, 20 October 1904 en 10 Februari 1905; en van de deputaten d.d. 12 
November 1903, 24 October 1904 en 8 Februari 1905. 

4) Zie brieven onder noot 3. 
5) Brieven der deputaten d.d. 29 Juli en 2 November 1903. 
6) Notulen der deputaten d.d. 16/17 Februar i 1904 artikel 10. 
') Brief van Delf t d.d. 13 April 1904. Brief van de Classe 's Gravenhage d.d. 13 Mei 1904, 

om het verzoek van Delft te steunen. Notulen der deputaten d.d. 4 Mei 1904, artikel 7; 
d.d. 8 November 1904, artikel 4; en d.d. 31 Januar i /1 Februar i 1905, artikel 10, 
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Deze is vol 'geloof en vol moed naar Soemba gegaan en arbeidt daar met zijne vrouw m e t 
grooten ijver. Uwe deputaten hebben eene instructie voor hem goedgekeurd en ook — na 
herhaalde keuring — een medisch at test '). 

De Kerk van Kampen heeft het vorige jaar Ds. C. DE BRUIN Gz. beroepen. Deze was ook 
reeds 10 jaar op Soemba geweest en is in April j.1. met zijne echtgenoote met nieuwen 
moed en en herstelde gezondheid derwaar ts getogen. 

Ook de Instructie voor hem is door deputaten goedgekeurd 2). 
Zoowel bij de bevestiging van Ds. WIELINGA als bij die van Ds. DE BRUIN zijn deputaten 

uitgepoodigd en ook tegenwoordig geweest. 
Geld voor de uitrust ing en overtocht — ten behoeve van Ds. WIEIJNGA — is wel gevraagd 

doch niet gegeven. De kas liet het niet toe 3). 

10. Het Petronella-hospitaal te Jogja. 

Deze kostelijke inrichting — nog steeds door den Heere gezegen den nog immer toenemende 
in gunst bij de mensehen — kwam in 1902, krachtens besluit der Arnhemsche Synode 4), 
onder zekere conditiën, geheel ter beschikking van Amste rdam. Het eenige, wa t deputaten 
er meê te doen gehad hebben, was het teekenen van de instructiën voor de geneesheeren, 
zooals reeds onder punt 4a is vermeld. 

11. De Keuehenius-school. 
Met de »Keuchenius-school" hebben uwe deputaten zich wel het meest moeten bemoeien. 

De Arnhemsche Synode nam omtrent haar zeer gewichtige besluiten en belastte de deputaten 
van de Generale Synode voor de Zending voor een zeer groot deel met de uitvoering daarvan 5), 

W a t zij dienaangaande te rapporteeren hebben, heeft betrekking op vier zaken: 
а. op de reorganisatie der Keuchenius-school; 
б. op hare verplaatsing; 
e. op den gang van zaken aan de school ; en 
d. op de voor haar aangevraagde subsidie. 

a De reorganisatie. 

Tot reorganisatie van de Keuchenius-school werd door de Synode van Arnhem, zonder eenige 
discussie met algemeene stemmen besloten; het desbetreffende voorstel nam zij met geestdrift aan. 

Dat voorstel kon echter niet dadelijk geheel en al worden uitgevoerd. Daarvoor worden 
enkele ja ren vereischt. De school zou door die reorganisatie in twee afdeelingen worden 
gesplitst, waarvan de eerste de opleiding zou geven aan alle helpers zonder onderscheid, 
terwijl de tweede de speciale vorming bedoelde van helpers bij den Dienst des Woords. En 
om nu die beide afdeelingen goed in te richten, was noodig, dat voor beide — gelijk ook 
in het reorganisatie-plan bedoeld is — een leerplan werd ontworpen en vastgesteld en was 
tevens noodig, dat er een directeur voor de eerste afdeeling, en voor de tweede een docent 
werd benoemd. 

Uwe deputaten hebben daarom reeds in 1902 aan de »Algemeene Vergadering" op Java 
gevraagd, om een leerplan te ontwerpen voor de eerste afdeeling. Die vergadering voldeed 
daaraan; uwe deputaten stelden het toen vast ; en naar dat plan is de eerste afdeeling der school 
toen aanstonds zooveel mogelijk ingericht geworden 6). De raad van toezicht op de school 
heef t bericht, da t het resul taat er van gunstig kon worden genoemd. 

') Notulen der deputa'„en d.d. 1(5/17 Februar i 1904. art ikel 5. Vgl. notulen d d. 4 Mei 
1905, artikel 5a. 

2) Notulen der deputaten d.d. Mei 1904, art ikel 5r . 
:|) Notulen der deputaten d.d. 16/17 Februar i 1904, ait ikel 7. Er is ƒ 466 30 uitgekeerd 

ten behoeve van Soemba, omdat dit geld reeds was uitgegeven vóór 1 Januar i 1902, toen 
Soemba nog niet door de drie provinciën was overgenomen. 

4) Acta der Arnhemsche Synode, artikel 130; vgl. blz. 229. 
6) Acta der Arnhemsche Synode, ait ikel 59. 
6) Zie een kort schema van dit leerplan in Bijlage l i l a . Men vindt he t uitvoeriger vermeld 

in het Zendingsblad, April 1904, no. 4, waar ook, evenals in no. 3, over de reorganisatie 
wordt gesproken. 
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Het leerplan voor de tweede afdeeling behoefde nog niet zoo spoedig te worden opgesteld, 
omdat in 1902 dadelijk nog geene leerlingen voor die afdeeling waren, en — wat nog meer 
zegt — de docent voor die afdeeling nog niet was benoemd; nu echter, denkelijk begin 1906 
ook die tweede afdeeling ingericht zal worden naar het te A r n h e m aangenomen plan, is ook 
eenigen tijd geleden voor die tweede afdeeling een voorloopig leerplan ontworpen en 
aangenomen '). 

W a t voorts den directeur aangaat , br . ZUIDEMA is op dit oogenblik waarnemend directeur 2). 
De deputaten hebben in 1902 aan de broeders op Java gevraagd, of de benoeming van eenen 
directeur ook urgent was 3) en kregen daarop wel zooveel ten antwoord, dat het hun geraden 
voorkwam van stonde aan naar eenen directeur om te zien enz. Zij hebben toen gezocht in 
Friesland, Gelderland, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland, doch alle pogingen bleven vruchteloos. 
De een w a s h. i. ongeschik t ; de andere werd door den dokter a fgekeurd ; een derde verzocht 
niet in aanmerking te k o m e n ; zoo ging het s teeds ; schier ten e in ie raad deden de depu-
ta ten toen eene oproeping in Het Zendingsblad; en nu meenen zij in den heer D. KOELEWIJN 
te Koog aan de Zaan, die November 1904 is benoemd en behalve de hoofdacte aanteekening 
heeft voor Fransch, Duitsch en Engelsch, eenen trouwen christen en meteen eenen Hinken 
christelijken onderwijzer gevonden te hebben, die, naar zij hopen, onder Gods zegen, een uit-
nemend directeur van de Keuchenius-school zal zijn. 

Omtrent den docent kunnen uwe deputaten heel kort zijn. De benoeming van eenen docent 
werd op Java ook urgent g e a c h t 4 ) ; bijna alle broeders aldaar wezen op Ds. D. BAKKER. De deputaten 
benoemden dien dan ook in Mei 1904. Ds. BAKKER verklaarde zich, na rijp beraad en na overleg 
met zijne zendende Kerk Heeg en de andere Friesche Kerken, bereid die benoeming op te volgen. 
In het begin van 1906 hoopt hij zijnen arbeid aan de school te beginnen 5). 

b. De verplaatsing. 

In de tweede plaats dient kortelijk gerapporteerd te worden over de verplaatsing der Keu-
chenius-school van Poerworedjo naar Jogja. De Synode van Arnhem sprak de wenschelijkheid 
van de verplaatsing uit en droeg aan uwe deputaten op, »om, na gehoord advies van de 
Algemeene Vergadering op Java over de uitvoerbaarheid dier verplaatsing m e t het oog op de 
fmanciëele bezwaren, te beslissen en eventueel alle noodige stappen, aan de verplaats ing ver-
bonden, te doen" 6). 

De deputaten hebben toen in October 1902 aan de Algemeene Vergadering gevraagd, of de 
verplaatsing urgent was en hoeveel die zou kosten. En het kwam hun gewenscht voor, 
eenigen tijd later aan Dr . SCHEURER op te dragen, om in overleg met de Algemeene Vergade-
r ing te Jogja eens te willen omzien naar grond, waarop de school zou kunnen verrijzen als 
zij verplaatst werd, en om dien grond ook te koopen; mits zoo, dat de verkooper wel aan de 
conditiën gebonden was, doch de deputaten in Nederland den koop nog konden weigeren; 
terwijl zij voorts aan Dr. SCHEURER vroegen, om ook in overleg met de broederen op Java eene 
begrooting te willen ontwerpen voor gebouwen, een geteekend plan met beschrijving te willen 
maken en die beide s tukken aan de deputaten te willen toezenden 7). 

Op Java vonden de broederen de verplaatsing der school urgent . Bleef zij te Poerworedjo, 
dan moest men toch tot vernieuwing van sommige gebouwen overgaan en er moesten er bij 
gebouwd worden; een en ander zou omstreeks f 16000 kosten behalve den grond, die in 
de Chineesche kampong moest worden gekocht ; terwijl men te Jogja voor ru im ƒ 19000 zou 
kunnen krijgen a. een schoolgebouw; b. een verblijf voor de in te rnen ; c. eene directeurs-
woning; d. eene docentswoning; e. twee Javaansche onderwijzerswoningen; en /'. v i j fhelpers-

i) Verkort opgenomen in Bijlage I l l b . 
s) Acta der Arnhemsche Synode, artikel 133 sub. 7. 
3) Acta der Arnhemsche Synode, artikel 133 sub. 8. 
*) Acta der Arnhemsche Synode, artikel 133 sub. 9. 
6) Eené instructie voor den docent en den directeur hebben de deputaten vastgesteld. Zie 

Bijlage IIIc. 
6) Acta der Arnhemsche Synode, artikel 193, sub. 6. 
7) Notulen der deputaten d . d . 14 October 1902, artikel 18. 
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woningen '). Teekeningen en eene begrooting, die nog wat hooger was, zijn daarvan latei 
toegezonden. 

De deputaten moesten toen kiezen. De nood der kas maande tot zuinigheid en groote 
voorzichtigheid; de toestand op Java ried om tot verplaatsing te besluiten en te Jogja te 
gaan bouwen. 

De deputaten hebben toen eindelijk tot verplaatsing besloten, mits men zich op Java er 
van vergewiste, dat de regeering — gelijk verzocht werd en verwacht — subsidie zou geven 
voor den bouw. Zelf stonden zij voor de verplaatsing ƒ 1 2 . 0 0 0 desnoods ƒ 1 4 . 0 0 0 t o e ; eene 
som, die blijkens de opbrengst van de extra-collecte in 1903 gehouden, niet te hoog was 3). 

Tevens bepaalden zij, dat br. ZUIDEMA naar Jogja zou mogen gaan, zoodra het bouwen feitelijk 
was begonnen; hij kon er dan het opzicht over houden. 

In October 1903 kregen de deputaten toen he t bericht, dat de Sultan van Jog jakar ta een 
groot terrein, dicht bij het Petronella-hospitaal, op verzoek van Dr . SCHEURER, gratis had 
afgestaan voor school en bijbehoorende gebouwen, mits dan ook alles binnen niet te langen 
tijd gereed was. 

Dat beiicht verblijdde. 
Doch een ander bericht, dat br. ZUIDEMA reeds naar Jogja was gegaan en de school dus 

feitelijk reeds verplaatst was, zonder dat met den bouw was begonnen en zonder dat vast-
stond, of het Gouvernement wel subsidie voor het bouwen geven zou, bedroefde. 

Hoe nu te doen? Doorgaan, neen of j a ? In het belang der zaak werd tot het laatste 
besloten. 

Doch er werd niet meer dan hoogstens ƒ 14.000 toegezegd 3). 
De bouw is daarop spoedig begonnen en gelukkig voltooid. Einde 1904 was alles gereed 

behalve eene docents- en directeurswoning, welke nog gebouwd moeten worden 31 Januari j.1. 
is de school reeds op feestelijke wijze geopend geworden 4). 

c De »gang van zaken" op de school. 

Omtrent den tegenwoordigen gang van zaken op de school kunnen, de deputaten mededeelen, 
a. dat de waarnemende directeur, br. ZUIDEMA 5), de handen vol heeft met het onderwijs 

en dies de twee helpers, die hem bijstaan, hem zeer te stade komen 6)j 
b. dat er thans omstreeks dertig leerlingen op de school zijn, verdeeld orer vijf klassen; 
c. dat het schoolgeld, of juister het kostgeld, der internen vergoed moet worden door de 

zendende Kerken met dien verstande, dat elke Kerk dit betalen moet voor de leerlin-
gen, die haar helpers zullen worden ' ) ; 

') Men kan dit alles uitvoeriger vinden in Het Zendingsblad N°. 4 en N°. 7, 1903 ; N°. 6, 
1904. In N°. 12, 1904 worden de bezwaren tegen de verplaatsing ugewogen". Vgl. notulen 
der deputaten d. d. 15/16 April 1903, artikel 6. 

-) Notulen der deputaten d. d. 21/22 October 1903, artikel 10 ; d. d. 16/17 Februar i 1904, 
artikel 10. Vgl. d. d. 28 Juli 1904, artikel 9. 

De extra-collecte bracht bijna ƒ 14.000 op. Bovendien kwam de praeses op de gedachte, 
om van eiken lezer van het Zendingsblad »éénen gulden te vragen voor de verplaatsing; er 
werd hem tot nu toe ƒ 9 2 7 . 5 6 5 gezonden. Notulen der deputaten d .d , 15/16 April 1903, 
artikel 20. 

3) Notulen der deputaten d.d. 16/17 Februari 1904, artikel 10. De »acte", waarin de 
grond wordt afgestaan is in het archief aanwezig. Zie den brief met den datum van 26 Septem-
ber 1903. Br. ZUIDEMA heeft later wel aan de deputaten laten merken, dat er in zijn 
gaan naar Jogja toch wel iets vreemds was, ofschoon het meer verklaarbaar wordt, als 
men bedenkt, dat zijne vrouw en kinderen om ongesteldheid reeds geruimen tijd te Jog ja 
waren. Ook Dr. SCHEURER schreef er eenen belangrijken brief over. 

4) Zie Het Zendingsblad, No. 4, 1905: de »opening" der Keuchenius-school met een plaatje. 
5) De instructie voor br. ZUIDEMA is opgenomen onder Bijlage IV6. 
6) Nog twee leerlingen worden thans opgeleid tot helpers op de school. 
') De vergoeding, door de Kerken te betalen, bedraagt : 
a. voor voeding en huisvesting ƒ 5 per maand en per leerl ing; 
b. voor leermiddelen ƒ 1 . 5 0 per maand en per leerl ing; 
c. voor kleeding en diversen het bedrag, dat per afzonderlijke nota in rekening wordt gebrach t ; 
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d. dat de lust om te leeren bij de scholieren over het algemeen gunstig mag worden 
genoemd, blijkens het getuigenis van br. ZUIDEMA en van den Raad van Toezicht en 

e. dat er eenmaal per jaar overgangs-examen plaats heeft in tegenwoordigheid van den 
Raad van Toezicht. 

d. Subsidie. 

Omtrent de subsidie voor de Keuchenius-schoo! kan worden gemeld, 
l 8 . dat subsidie voor den bouw der school te Jogja — gelijk onder b. reeds is gemeld — 

wel is aangevraagd, en zelfs een paar broederen op Java op audiëntie zijn geweest bij 
den Gouverneur-Generaal om de aanvrage toe te lichten en aan te dringen, doch aan 
de deputaten is nog niet bekend, of zij ook is ingewilligd en hoeveel dan is toegestaan; en 

2°. dat de subsidie voor de Keuchenius-school door de deputaten is aangevraagd in 1903 
en 1904 en ook dit j aar w e e r , steeds in overleg met de broeders op J a v a ; den eersten 
keer ook na raadpleging met Z.Exc. den Minister van Koloniën, door wiens welwillende 
bemiddeling de verzoekschriften ook steeds zijn opgezonden aan den heer Gouverneur 
Generaal, met het verblijdend resultaat, dat over 1903 en 1904 telkens de aangevraagde 
ƒ 2 0 0 0 zijn toegestaan en naar deputaten hopen, ook voor 1905 weêr zullen worden 
verleend. 

12. De oud-Zendings-Director Ds. J. H. Donnet-. 

Deze warme en toch nuchtere Zendingsman is op 31 Augustus 1903 te Leiden in den 
Heere ontslapen, bi jna 80 jaar oud. 

Hij worde hier herdacht , omdat hij vele jaren lang veel voor de Zending heeft gedaan. 
Bij zijne begrafenis is eene deputatie uit de deputaten tegenwoordig geweest 2). 

13. Ds. D. Huysing. 

Ook dezen broeder, bekend om zijnen jarenlangen arbeid te Batavia, nam God weg. Den 25en 
J u l i 1904 ging hij, op 49-jarigen leeftijd, de eeuwige rust in. 

Deputaten zijn ook bij zijne begrafenis tegenwoordig geweest en hebben niet durven nalaten, 
om aan de weduwe — die met zeven kinderen achterbleef — tot aan deze Synode toe te blijven 
kennen, wat Ds. HUYSING bij zijn leven nog genoot uit de generale kas 3). Uwe vergadering 
beslisse over hetgeen haar van nu af zal worden toegekend 4). 

14. R. J. Horstman. 

De Arnhemsche Synode besloot in zake br. R. J. HORSTMAN: 
1°. »broeder R. J. HORSTMAN, tot herstel in zijne eere, weder beroepbaar te verklaren tot 

den Dienst des Woords, terwijl het inzetten in den ambteli jken dienst afhankel i jk blijft 
van de vraag, o f /een ige Kerk hem tot den dienst zal beroepen; 

2°. de deputaten der Generale Synode voor de Zending te machtigen, met br. R, J. HORSTMAN 
eenig contractueel verband aan te gaan met betrekking tot zijne school, en wel van 
dien aard, 
a. dat hij eenigen fmanciëelen steun van de Kerken k r i jg t ; en 
b. dat hij zich aan zekere voorwaarden, door de Kerken te stellen, onderwerp t s ) . 

Van deze beslissing hebben uwe deputaten aan br. HORSTMAN kort na de Synode kennis gegeven6). 
Voorts kunnen zij omtrent punt 1 rapporteeren, dat br. HORSTMAN, ofschoon sinds 1903 wel 

weder beroepbaar, tot nog toe niet beroepen is geworden. 
W a t punt 2 aangaat , kunnen zij mededeelen, 
1°. dat br . HORSTMAN, kennis verkregen hebbende van de voor hem aangename beslissing 

') Het Reglement van den Raad van Toezicht vindt men onder bijlage ia. 
2) Notulen der deputaten 21/22 October 1903, artikel 5. 
3) Acta Arnhemsche Synode, artikel 169 sub 7. Vgl. notulen der deputaten d*l. 28 Ju l i 

1904, artikel 8; d.d. 12/13 October 1904 artikel 4 en d.d. 31 Januar i /1 Februari 1905, artikel 12. 
4) Zie hoofd 22 voorstellen aan de Synode. 
6) Ac ta der Arnhemsche Synode, a r t . 157. 
6) Brief aan HORSTMAN d.d. 16 October 1902. 
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der Arnhemsche Synode, aan uwe deputaten vroeg, ten behoeve van zijne school, 
a. om moreelen steun bij de regeer ing; 
b. om bevoegde onderwijskrachten uit Holland; en 
c. om flinke gebouwen voor kost- en dagschool. 

2°. dat uwe deputaten daarop een contract hebben opgemaakt, waarin zij van br. HORSTMAN 
eischten: 
a. dat hij zijne school tot eene Christelijke zou maken ; 
b. dat hi j haar onder toezicht zou stellen van den Raad van Toezicht op de Keuchenius-

school; en 
c. dat hij haar van bevoegd personeel zou voorzien, ten einde ze tot hare bestemming 

te brengen en tevens aanspraak te laten maken op Gouvernementssubsidie; 
terwijl uwe deputaten zich alsdan verbonden, 
a. van het gelegde verband met onze Zending officieel kennis te geven aan het Indisch 

Gouvernement ; en 
b. aan br. HOBSTMAN, ten behoeve van zijne school, uit de generale kas eene subsidie 

te geven van hoogstens f 103 per maand '). 
De datum, waarop deze subsidie zou ingaan, is la ter bepaald op 1 Januari 1904 ; de duur 

van het contract provisioneel voor één jaar 2). 
Br. HORSTMAN wilde dit contract gaarne geheel aanvaarden. Aan a. en b. van de eischen 

is dadelijk door hem voldaan. Met e. gaa t dit echter niet zoo gemakkelijk, zoolang br. HORSTMAN 
zelf aan het hoofd der school blijft staan. Aan bekwaamheid ontbreekt het bij hem niet, wel 
aan officiéele bevoegdheid. 

Intusschen heeft hij wel getracht , om aan conditie c. eenigszins te voldoen door eene 
bevoegde onderwijzeres aan te stellen. 

De deputaten hebben toch gemeend he t provisioneele karakter van het contract te moeten 
laten voortduren; doch tevens te bepalen: 

1°. over 1905 ook weêr subsidie te moeten toekennen ten bedrage van f 100 per maand ; en 
2°. punt c. van de conditie aldus te wijzigen, dat zij luide: 
br. HORSTMAN voorzie zijne school van genoegzaam wettelijk bevoegd onderwijzend personeel, 

om de school tot ha re bestemming te b rengen ; met dien verstande, da t het onderwijs ten 
minste op dezelfde hoogte sta als dat, hetwelk gegeven wordt aan eene Europeesche school in 
Indië der 2e klasse, en wellicht subsidie kan worden verkregen van het Indisch Gouvernement. 3) 

Of dit contract met br. HORSTMAN nu ook van een provisioneel moet worden veranderd 
in een definitief, en dan al of niet op nadere voorwaarden, moet door uwe vergadering worden 
beslist. De deputaten kunnen dienaangaande slechts adviseeren 4). Wel mag in het algemeen 
gezegd worden, dat de school van br. HORSTMAN, die voornamelijk bedoelt aan kinderen van 
Javaansche aanzienlijken Christelijk onderwijs te geven, van groote beteekenis kan worden 
voor het Koninkrijk Gods 5). 

15. J. J. van Alphen. 

De heer J. J. VAN ALPHEN heeft in 1903 aan uwe deputaten, zooals hij ook vroeger had 
gedaan, weêr afgodsbeelden gezonden : acht kisten vol. De deputaten hebben hem voor de 

') Notulen der deputaten d.d. 14 October art . 14 1902 ; d.d. 15/16 Apri l 1903; art . 13 en d.d. 
21/22 October, 1903, art . 18. Vgl brieven van br. HORSTMAN, d d . 8 Januari en 13 Maart 1903. 

Van de »Algemeene Vergadering" op Java, aan welke om advies is gevraagd in deze zaak, 
kwam een gunstig antwoord m. 

Brieven van de Algemeene Vergadering d.d. 12 Mei en 12 December 1903. 
-) Notulen der deputaten d.d. 16/17 Fobruari 1904, artikel 13. 
®) Notulen der deputaten d.d. 28 Juli 1904, artikel 9. Vgl. brief aan HORSTMAN 

d.d. 5 Augustus 190i . 
4) De deputaten vernamen nog van br . HORSTMAN o.a., dat hij om subsidie heeft gevraagd 

aan het Indisch Gouvernement; zij vernamen echter niet, of deze reeds is gegeven. 
Notulen der deputaten d.d. 31 Januar i /1 Februari 1905, artikel 9. 
Het advies der deputaten vindt men onder punt 22 »Voorstellen aan de Synode". 
*) Meer en belangrijke bijzonderheden omtrent deze school vindt men in He t Zendingsblad 

1904, no. 2, 5 en 9. 
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Zending bedankt, doch hem ook laten merken, dat wij nu eigenlijk wel genoeg hadden '). 
Eene kleine correspondentie met hem, door h e m begonnen, over de beslissingen door de 

Generale Synoden van 1896 en 1899 omtren t hem genomen, leidde niet tot eenig resultaat , 
omdat uwe deputaten zich onbevoegd acht ten om op die beslissingen in te gaan 2). 

16. Het Zendingsblad. 

Volgens art ikel 21 van de Zendingsorde zijn de deputaten der Generale Synode voor de 
Zending belast m e t de uitgaven van één of meer Zendingsorganen. 

Nu waren er vóór de Arnhemsche Synode twee : »De Heidenbode" en »Het Mosterdzaad". 
De Synode besloot, dat te beginnen met 1 Januar i 1903 één orgaan zou worden uitgegeven 3). 
Uwe deputaten hebben toen de twee genoemde bladen geünificeerd en sinds den gemelden 
da tum in het licht laten komen als »Het Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland (Heidenbode en Mosterdzaad)". Aan de firma D. DONNER, die vroeger Het Mosterd-
zaad uitgaf, werd bij behoorlijk contract de uitgave opgedragen voor de j a ren 1903, 1904 
en 1905. De mede-inschrijver, de heer A. TER WEEME, die vroeger De Heidenbode uitgaf 
en tot wiens lof dient vermeld, dat hij sinds 1902 nog lang bezig is geweest, om de achter-
stallige leesgelden van dat blad in te zamelen en af te dragen 4), was hooger, zoodat de 
uitgave hem niet kon worden gegund. 

Met Het Zendingsblad — het werd in het begin van dit rapport reeds opgemerkt — is 
het ui tnemend geloopen. 

Teleurstellend was het voor de deputaten, dat broeder YAN GOOR, die mede-redacteur zou zijn, 
reeds stierf, vóór nog het eerste nummer was verschenen; de broederen DIJKSTRA en HOEKSTRA 
namen toen echter op zich, om samen — de laatste om meditatiën te schrijven, de eerste 
om voor al het andere te zorgen — redactie te zijn. 

Ook werd er aanvankelijk eenig bezwaar ingebracht tegen den vorm van he t blad, doch 
toen de deputaten een grooter formaat aanboden, bleek he t bezwaar niet van dien aard, dat 
men grooter vorm wenschte. 

Voorts nam het blad zeer toe in aantal . Heidenbode en Mosterdzaad kwamen te zamen 
op zijn hoogst tot 16.775 exemplaren per maand; Het Zendingsblad heeft thans eene oplage 
van 24.250 exemplaren, bijna het vierde van 100000 5). En de bate, die het in 1903 afwierp, 
bedroeg circa f 2500. 

Door ervaring in dezen wijs geworden, hebben de deputaten gemeend reeds vóór het samen-
komen van deze Synode, maatregelen te moeten nemen met het oog op de uitgave van het 
blad van 1 J a n u a r i 1906 af. Prijsopgave is van eenige uitgevers gevraagd; en ofschoon de 
Synode geheel vrij blijtt in hare beslissing, bieden u w e deputaten haar toch omtrent de 
uitgave van 1 Januar i 1906 af een voorstel aan 6). 

'17. Ve Zendings-bibliotheek enz. 

Op de Arnhemsche Synode werd besloten: de Generale Synode draagt aan de deputaten 
der Generale Synode voor de Zending de zorg op voor het toezicht en het beheer van de 
Zendingsbibliotheken, de Zendingsarchieven en het Zendingsmuseum. Voorts besloot de Synode 
le dat de Zendingsarchieven onder bewaring van de Kerk te Amsterdam zullen worden 

') Notulen der deputaten d.d. 21/22 October 1903, artikel 6. Vgl. brief aan hem 
d.d. 30 October 1903. 

•) Brieven van hem d.d. 23 Juli en 13 Augustus 1904; aan hem d.d. 5 Augus tus 1904. 
3) Arnhemsche Synode, art . 130. 
4) Brief van TER WEEME d.d. '17 September 1903; aan TER WEEME, om hem te bedanken, 

d.d. 22 September 1903. 
5) Geregeld gaan zelfs naar Oost-Friesland (Bentheim) iedere maand 345 exemplaren. 
6) Hier zij nog vermeld, dat Ds. DIJKSTRA het vorige j aa r ter vergadering der deputaten 

kwam met het plan, om eenen Zendingskalender uit te geven; hij vroeg daartoe om moreelen 
en financiëelen steun. Eventueel batig saldo zou hij in de kas storten. Uwe deputaten 
waagden het, omdat er met hunnen praeses best wat is te wagen. Het kwam goed uit. 
Schade werd niet geleden, hoe laag de prijs voor den kalender ook was gesteld; er kwam 
nog eenig batig saldo in de generale kas, en andere Zendingskassen hebben er denkelijk 
heel wat voordeel meê behaald. 
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gesteld; en 2e dat het deel van de Zendingsbibliotheek, dat nu te Kampen is, en het Zendings-
museum voorloopig te Kampen blijven zullen '). 

De deputaten kunnen dienaangaande rapporteeren, 
a. dat een deel van het Zendings-archief, dat nog te Kampen was, is overgebracht naar 

Amsterdam, waar men er eene plaats voor beschikbaar heeft geste ld; en 
l). dat de heer W. DE VRIES, tot voor korten tijd bibliothecaris bij de Theologische 

School te Kampen, in 1903 is aangezocht, om ook Zendings-bibliothecaris te willen zijn. 
Deze nam dat aanzoek aan ; kreeg van deputaten eene ins t ruct ie ; en heeft gratis zijn 
werk verricht, tot vóór enkele maanden, toen hij ontslag vroeg, omdat hij ook had 
opgehouden bibliothecaris bij de Theologische School te zijn '•). 

18. Verslagen voor tijdschriften. 

Zoo dikwijls verslagen voor t i jdschrif ten of overzichten van den Zendingsarbeid der Gere-
formeerde Kerken in Nederland voor jaarboekjes en encyclopaedieën aan de deputaten zijn 
gevraagd, hebben zij aan die aanvragen voldaan, door het gevraagde te zenden. 

19. Bijwonen van conferentie's. 

Tot bijwoning van conferentie's en jaarvergaderingen, in ons land en ook daar buiten, 
to t zelfs in Egypte, zijn uwe deputaten bij herhaling uitgenoodigd. Op het jaarfeest van he t 
Java-comité in ons land zijn zij dan ook, door middel van eenen deputaat, bij herhaling tegen-
wooidig geweest. Toch scheen hun van belang te zijn, dat de Synode over dat »bijwonen" 
zich ui tsprak; vandaar dat zij onder punt 22 dienaangaande met eene vraag tot uwe ver-
vergadering komen 3). 

20. Het financieèel verslag. 

Naar artikel 18 der Zendingsorde zijn uwe deputaten belast met het beheer der generale 
kas, volgens nadere instructie van de Generale Synode; welke instructie is opgenomen in de 
Acta, artikel 130, bijlage D D . 

Inzake de uitvoering dezer opdracht hebben zij u het navolgende te rapporteeren: 
1°. aan de quaestoren voor de Zending is door hen zoo spoedig mogelijk de instructie verstrekt, 

genoemd in ar t . 27 der Zendingsorde. Deze instructie, waarvan een exemplaar dit rapport 
als losse bijlage vergezelt, is ongeveer van denzelfden inhoud als de voorgaande instructie 
was, en is ingegaan den l e n J anua r i 1903. 

2°. de quaestoren zijn door uwe deputaten gemachtigd tot het doen van de navolgende be-
talingen : 

12 September 1902 4). Aan de Kerk van Utrecht , voor het t raktement van Ds L. 
ADRIAANSE sedert 1 October 1902, per jaar ƒ 2000 5). 
Aan de Kerk van Amsterdam restitutie repatrieeringskosten van Dr. J. G. SCIIEURER 

ƒ 2200 «). 
Aan de Kerk van Amsterdam jaarli jksche subsidie voor den medischen dienst te Djocja 

ƒ 3000 1). 
Aan de Kerk van Batavia eene subsidie van ƒ 200 per maand van 1 October 1902 8) af. 
Aan de deputaten der Generale Synode voor huishoudelijke uitgaven ƒ 300 9), 
Voorloopig overigens voort te gaan met alle betalingen volgens de vroeger gegeven mandaten. 

Acta der Arnhemsche Synode, ar t 171. 
s) Notulen der deputaten d.d. 15/16 April 1903, art . 14; d.d. 16/17 Februar i 1904, 

ar t . 1 4 ; en d.d. 4 Mei 1904, a r t 5b. Vgl. onder het hoofd 4, sub. 2. De Kerk van Amsterdam,'; en 
onder het hoofd »J. 3. VAN ALPHEN", waar reeds is vermeld, dat deze weêr afgoden aan het 
museum heeft gezonden. 

3) Vgl. notulen der deputaten, d.d. 28 Juli 1904, 
4) Copieboek fol. 155. 
5) A c t a 1902 Art. 50 B l a . 
6) Acta 1902 Art. 169 5a. 
7) Acta 1902 Art. 130, Bijlage DD. 
8) Acta 1902 Art. 88. 
9) Acta 1902 A r t . 130, Bijlage DD. 
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9 October 1902 ') . Aan de Kerk van Rot terdam ƒ 1000 te r afsluiting der rekening 
betreffende de kosten van u i t rus t ing en over tocht van Ds. G. J. RUISSENAERS 2). 

23 J a n u a r i 1903 3). In t rekking van het m a n d a a t van 8 J a n u a r i 1900 betreffende de 
subsidie ad ƒ 80 aan de Kerk van Soerabaya. 

A a n de deputa ten voor de Zending voor hunne onkosten ƒ 3 0 0 . 
30 Apri l 1903 *). Aan Ds. G. J. RUISSENAERS voor de Zendingsbibliotheek op Midden-

Java ƒ 80. 5). 
18 Mei 1903 6). Aan den Heer J. POPPES te Zeist , voorschot voor medische hulp enz. 

voor de kinderen van broeder J. ZUIDEMA ƒ 24.85. 
7 October 1903 ' ) . Aan de deputaten voor de Zending voor h u n n e onkosten ƒ 250. 
29 October 1903 8). Aan Dr. J. G. SCHEURER voor tegemoetkoming in de kosten der 

>) Algemeene Vergader ing" genoemd in ar t . 15 der Zendingsorde ƒ 100. 
A a n broeder J. ZUIDEMA voor een binnenlandsch verlof ƒ 250. 
8 Februar i 1904 9). A a n de f i rma KIRBERGER voor geleverde werken aan de Zendings-

bibliotheek op Midden-Java ƒ 118.55 10). 
Aan de deputa ten voor de Zending voor hunne kosten ƒ 200. 
19 Feb rua r i 1904 " ) . A a n de deputa ten der drie provinciën voor de Zending op Soemba, 

rest i tut ie van een voorschot door Ds. C. DE BRUIJN verstrekt in 1900 en 1901 to t een bedrag 
van ƒ 466.31. 

Aan broeder J. ZUIDEMA als eerste t e rmi jn voor de kosten van den bouw der Keuchenius-
school ƒ 4000. 

6 April 1904 12). A a n den Heer J. POPPES voorschot voor medische hulp enz. aan de 
k i n d e r e n v a n b r o e d e r J . ZUIDEMA ƒ 19.55. 

19 Apri l 1904 13). Met in t rekking van he t mandaa t van 12 September 1902 No 1 voor 
he t t r ak t emen t van Ds. L. ADRIAANSE aan de K e r k van Utrecht ƒ 1000 per jaar , ingaande 
1 Februar i 1904 » ) . 

Aan de deputa ten voor de Zending voor h u n n e kosten ƒ 300. 
16 Mei 1904 16) Aan broeder R, J. HORSTMAN te Temanggoeng per subsidie voor diens 

school ƒ 100 per m a a n d voor één j aa r , te rekenen van 1 J a n u a r i 1904 16). 
20 Jun i 1904 17) Aan den Heer M. J. BOENDER te A m s t e r d a m inplaats van aan den 

Heer J. POPPES voor kostgeld van de kinderen van broeder J. ZUIDEMA ƒ 50 per maand 
en ƒ 20 in minder ing op het salaris van den heer ZUIDEMA. Aan Ds. W. BREUKELAAR 
voor een door hem voldaan voorschot, vers t rekt door den Heer J. POPPES ten behoeve 
der kinderen van broeder ZUIDEMA ƒ 42.45'/s, te verrekenen m e t broeder J. ZUIDEMA. 

A a n ds. G. J. RUIJSSENAERS voor kosten van de Algemeene Vergadering a r t . 13 der 
Zendingsorde ƒ 100.— en voor de Zendingsbibliotheek op Midden-Java ƒ 80.— l s) . 

!) Copieboek fol. 156. 
2) Acta 1902 A r t . 169 6a . 
3) Copieboek fol. 179. 
4) Copieboek fol. 224. 
5) Acta 1902, Art . 169 9a-
6) Copieboek fol. 235. 
i) Copieboek fol. 255. 
») Copieboek fol. 270. 
9) Copieboek fol. 278. 
>0) Acta 1902 A r t . 169 9a. 
») Copieboek fol. 289. 
12) Copieboek fol. 297. 
13) Copieboek fol. 300. 
M) A c t a 1902 Art. 50 B l b . 
•5) Copieboek fol. 308. 
15) Acta 1902 A r t . 157, 2a . 

Copieboek fol. 317. 
A c t a 1902 A r t . 169 g. 



2 5 1 

2 7 Juni 1 9 ) 4 '}. Aan br. J. ZUIDEMA, tweede termijn voor de kosten van den bouw der 
Keuchenius-School ƒ 6000. 

11 Juli 1904 2). Aan de deputaten voor kosten hunne ƒ 300. 
8 Augustus 1904 3), Aan mevrouw de wed. D. HUIJSING ter gemoetkoming in de 

begrafeniskosten van wijlen Ds. D. HUIJSING ƒ 100 
24 October 1904 4). Aan de deputaten voor de Zending voor extra-kosten ten behoeve 

der Keuchenius-school in Nederland gemaakt ƒ 350. 
19 Januari 1905 5). Ingetrokken het mandaat van 15 Januari 1902 a. Aan den Heer 

D. KOELEWIJN te Koog a/d Zaan, van 1 Februari 1905, per maand ƒ 100 voor salaris en 
f 25 vergoeding van huishuur. 

Aan de firma KIRBERGER voorwin 1904 geleverde werken aan de Zendingsbibliotheek op 
Midden-Java ƒ 100.40 6). 

24 Januari 19057). Aan br. R. J. HORSTMAN per subsidie voor diens school voor liet jaar 
1905, per maand ƒ 100 8). 

Aan den Heer M. J. BOENDER, voldoening van voorschot voor de kinderen van br, 
J. ZUIDEMA voor medische hulp f 11. 

6 Februari 1905 9). Aan de deputaten voor hunne kosten ƒ 200. 
22 Februari 1905 10) Aan br. J, ZUIDEMA als derde termijn voor de kosten van den bouw 

der Keuchenius-school f 2000. 
6 Juni 1905 n ) . Aan den Heer Ds. L. ADRIAANSE f 62 voor het onderwijs in het Javaansch 

gegeven aan den Heer D. KOELEWIJN. Aan de deputaten voor hunne kosten f 200. 
28 Juni 1905 12). Aan den Heer H, BIJLEVELD in plaats van aan den Heer M. J. BOENDER 

voor kostgeld van de kinderen van br. J. ZUIDEMA ƒ 50 en voor kleeding enz. ƒ 20 per 
maand, te rekenen van 16 Mei 1905. 

15 Ju l i 1 9 0 5 13). A a n d e n H e e r M. J . BOENDER, op r e k e n i n g van b i . J . ZUIDEMA, f 13 .75 , 
ter vereffening zijner nota. 

17 Juli 19P5 14). Aan Ds. 6. J. RUYSSENAERS te Poerbolinggo voor kosten van de 
Algemeene Vergadering ƒ 100 en voor de Zendingsbibliotheek ƒ 80. 

2 Augustus 190516). Aan de deputaten voor hunne kosten f 38.10'/2-
3e. Door de Algemeene Vergadering (art. 15 der Zendingsorde) is verzocht uit de generale 

kas vergoeding van reiskosten te mogen ontvangen. Uwe deputaten oordeelden, dat om redenen 
van billijkheid aan dit verzoek moest worden voldaan. Sedert 1903 is voor dit doel f 100 
per jaar toegestaan. 

Eveneens is op verzoek van de broederen in Indië voor de kosten van het toezicht op de 
Keuchenius-school een bedrag van f 75 per jaa." gesteld ter beschikking van den Raad 
van Toezicht. Deze uitgaaf begint 1 Januari 1905. 

Van de som ad f 200 per jaar, die door de Synode is toegestaan voor eene Zendings-
bibliotheek op Midden-Java16), is door de -Algemeene Vergadering gebruikt in 1903 f 198.55 
en in 1904 f 180.40. 

') Copieboek fol. 318. 
2) Copieboek fol. 319. 
3) Copieboek fol. 320. 
4) Copieboek fol. 327. 
5) Copieboek fol. 330. 
6) Acta 1902 art. 1699. 
'•) Copieboek fol. 334, 
s) Acta 1902 art. 157, 2a. 
9) Copieboek fol. 341. 

10) Copieboek fol. 342. 
" ) Copieboek fol. 356. 
IS) Copieboek fol. 360. 
13) Copieboek fol. 363. 
M) Copieboek fol. 367. 
B) Copieboek fol. 375. 
16} Acta 1902 art, 1699. 
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4e. De deputaten voor de Zending der Gereformeerde Kerken van Groningen, Drente 
en Overijsel deden het verzoek, om uit de generale kas te resti tueeren eene som van ƒ 466.31, 
welk bedrag door Ds. C. DE BRUIJN werd voorgeschoten voor den arbeid der Zending op 
Soemba, Melolo, te tijdens de afwezigheid van Ds. W Pos in de jaren 1900 en 1901. Wijl de 
Zending op Soemba toen nog gedreven werd voor rekening van de gezamenlijke Kerken, 
hebben de deputaten gemeend, dat aan dit verzoek moest worden voldaan. 

5e. Blijkens Art. 50 B. 1 a der Acta van 1902 moest de Kerk van Utrecht, indien Ds. L. 
ADRIAANSE vóór 31 Januar i 1904 niet weder actief in den missionairen dienst was getreden, een 
bedrag ontvangen gelijk aan de som, waarop deze Kerk in hare stipulatiën het emeritaats-
t raktement bepaalde. Na het verstrijken van dezen termijn hebben de deputaten een onder-
zoek ingesteld, waarui t bleek, dat het emeri taats traktement zou moeten bedragen de som van 
ƒ 1000 per jaar . Sinds 1 Februar i 1904 is dit bedrag aan de Kerk van Utrecht uitgekeerd. 

6e. Wi j l de generale kas zonder aanmerkelijke versterking der inkomsten de noodzakelijke 
uitgaven en de kosten verbonden aan de reorganisatie en eventueele verplaatsing der Keuchenius-
school niet kon betalen, hebben uwe deputaten in 1&03 eene extra-collecte uitgeschreven, die door 
bijna alle Kerken met bereidwilligheid is gehouden. Deze collecte heef t opgebracht f 13288.99. 

Telken jare is overeenkomstig Art. 16910 der Acta van 1902 een kort overzicht van ontvangst 
en uitgaaf der generale kas geplaatst in Het Zendingsblad. Dit overzicht loopt telkens van 
1 Juli tot 30 Jun i . In de administratie loopt echter het boekjaar van 1 Januari tot 31 December. 
Met het oog op de spoedige samenkomst der Generale Synode is van de ontvangsten en uit-
gaven over 1 Juli 1904 tot 30 Juni 1905 geen overzicht gepubliceerd. 

De aanwezige reserve op den ls ten Juli 1905 bedroeg nog slechis ƒ 33.48», terwijl de gene-
rale kas bovendien nog een kapitaal bezat van ƒ 1000, dat echter met vruchtgebruik is 
bezwaard. De deputaten hebben geen voorschot behoeven op te nemen, waartoe de bepaling 
in de Ac t a van 1902, artikel 169 sub. 11, vrijheid verleende. De nood der kas eischt 
evenwel thans zeer dringend voorziening '). 

7e. Door br. J. ZUIDEMA is telken jare eene rekening en verantwoording ingezonden van 
ontvangst en uitgaaf voor de Keuchenius school. 

In 1902 werd door hem ontvangen ƒ 3976.18, waaronder aan subsidie van het Gouvernement 
voor de kampongschool, aan de Keuchenius-school verbonden, ƒ 500. 

De som der uitgaven was ƒ 3 8 0 2 . 1 9 . 
De ontvangsten in 1903 beliepen ƒ 6058.24. Hierin is begrepen ƒ 2000 subsidie van het 

Gouvernement voor de Keuchenius_school. 
De uitgaven bedroegen dit j aar ƒ 4050.785. 
Van het saldo ad ƒ 2 0 0 7 . 4 5 5 is door de deputaten ƒ 2 0 0 0 beschikbaar gesteld voor den 

bouw der Keuchenius-school te Djogja. Over het jaar 1904 wees de rekening de volgende 
cijfers aan. Ontvangst ƒ 7 8 3 6 . 3 7 5 ; uitgaaf ƒ 7 6 1 3 . 8 3 . Tot deze ontvangst behoort behalve 
he t saldo van 1904, ad ƒ 2007.455 de subsidie van het Gouvernement over 1904 t en bedrage 
van ƒ 2 0 0 0 . 

In deze uitgaaf is begrepen ƒ 3400, die is gebruikt voor den bouw der kweekschool. Over 
de laatste rekening en verantwoording zijn de deputaten nog in correspondentie, zoodat de 
goedkeuring nog niet is verleend. 

Alle bescheiden te dezer zake zijn als losse bijlage toegevoegd aan dit rapport s) . Alleen 
zij nog opgemerkt , da t de uitgaven voor de Keuchenius-school, die in Nederland zijn gedaan, 
niet in bovenstaande rekeningen zijn opgenomen, 

8e. Door de Algemeene Vergadering is de rekening en verantwoording ingezonden van 
den bouw der kweekschool. Behalve de woningen voor den docent en den directeur zijn 
alle gebouwen gereed. Het cijfer der gezamenlijke uitgaven wijst aan ƒ 17626.55. Hiervan 
is betaald ƒ 15412.43, n.1. ƒ 12000 uit de generale kas, ƒ 3400 uit de kas der school en 
gekweekte rente ƒ 12.43. 

De administratie is gevoerd door br. J. ZUIDEMA en door de Algemeene Vergadering geviseerd 
en accoord bevonden. De rekening en verantwoording vergezelt als bijlage dit rapport . 

9e. De huishoudelijke uitgaven van uwe deputaten, als reis- en verblijfkosten, porto's, 

Einde Juli was de quaestor reeds in voorschot om de loopende uitgaven te dekken. 
2) Zie de enveloppe : Rekening en verantwoording der Keuchenius-school. 



2 5 3 

Zendingsbibliotheek hier te lande, redactiekosten van het orgaan, archief, drukloonen, enz. 
enz. zijn over deze drie jaren geloopen tot een bedrag van ƒ2112 .70 5 . Naar artikel 130 
bijlage DD hebben zij de quaestoren gemachtigd tot betaling dezer kosten. Het kasboek van 
outvangst en uitgaaf met de verdere bescheiden wordt hij dit rapport overgelegd. In deze 
administratie is echter meê opgenomen de verantwoording van een bedrag van ƒ 350 voor 
uitgaven hier te lande speciaal ten behoeve van de Keuchenius-school. 

'10e. Overeenkomstig de bepaling der Zendingsorde *) is telkenjare de administratie der 
quaestoren nagezien door drie deskundigen. Als deskundigen fungeerden de heeren J. C. VAN 
SCHAICK, D. VAN EIJK, en H. VON MEMENFELDT te A m s t e r d a m , d ie s t eeds m e t be re idwi l l i ghe id 
dezen arbeid verrichtten en uw deputaten dienden van advies. In overeenstemming met dit 
advies kon ieder jaar de rekening en verantwoording goedgekeurd en aan de quaestoren 
décharge worden verleend. 

21. Opdrachten van de Arnhemsche Synode. 

Met betrekking tot een aantal opdrachten van de Arnhemsche Synode voor de Zending, 
kan worden gerapporteerd, 

1°. dat de deputaten inzake de »plaatsen", »welke aan Kerken, die willen uitzenden aller-
eerst aanbevolen moesten worden", en bij wijze van overgang door ben moesten worden 
aangewezen 2), tot de conclusie zijn gekomen, in overleg met de broeders op Java, 
dat daarvoor moesten worden genoemd Bandjar-Negara; en voorwaardelijk Temanggoeng 3). 

Nieuwe »Uitzendingen" hebben echter sinds 1902 niet plaats gehad, zoodat de deputaten 
geene bepaalde aanwijzing hebben behoeven te doen. 

Misschien kan de Synode echter bij hare beslissing omtrent artikel 2, alinea 1 der 
Zendingsorde met dat oordeel der deputaten nog eenige winst doen; 

2°. dat de deputaten, naar aanleiding van het besluit der vorige Synode: »de deputaten 
van de Generale Synode voor de Zending dienen de volgende Generale Synode van 
advies inzake de institueering van Javaansche Kerken, de aan te nemen Confessie en al 
wat daarmeê samenhangt" 4 ) , een concept in gereedheid hebben gebracht, dat als Bijlage 
1 is opgenomen achter dit rapport, en hierbij aan de overweging der Synode wordt 
aangeboden, 

3°. dat de deputaten eveneens een antwoord hebben vastgesteld op de vraag: »op welken 
naam moeten de Zendingsgoederen op Midden-Java gesteld worden" en daarvan, in 
opdracht der Arnhemsche Synode mededeeling hebben gedaan aan Friesland (ook 
aan Rotterdam); en dit antwoord als Bijlage II bij dit rapport onder de aandacht der 
Synode brengen 5 ) . 

4°. dat de deputaten met betrekking tot de beslissing der Arnhemsche Synode, »dat de Kerken 
zich uit de residentie Pekalongan zullen terugtrekken en de verdere afwikkeling van 
deze aangelegenheid aan de te benoemen deputaten voor de Zending opdragen", 
kunnen mededeelen, dat zij in overleg met en met behulp van de broeders op Java en 
van de Nederlandsche Gereformeerde Zeudings-vereeniging, aan deze opdracht hebben 
voldaan 6); en 

5°. dat de deputaten hebben gezorgd voor de uitvoering, van wat hun was opgedragen inzake 
het Zendingsorgaan, de Zendingsbibliotheek, de Keuchenius-school, br. HORSTMAN en 
de generale Zendingskas. Onder de desbetreffen le hoofden van dit rapport worden 
dienaangaande nadere bijzonderheden meegedeeld. 

22. Voorstellen aan de Synode. 
1. De Synode beslisse omtrent het geven van subsidie aan de Kerk van Soerabaya. 
2. Zij beslisse over steun voor de Kerk van Batavia. 

i) Zie ar t . 28 der Zendingsorde. 
*) Acta der Arnhemsche Synode, artikel 130. 
3) Notulen der deputaten d.d. 27 Juli 1905. Omtrent Solo zal wel een schrijven van de 

broeders op Java aan de Synode zijn toegezonden. 
4) Acta der Arnhemsche Synode, ar t . 51. 
5) Acta der Arnhemsche Synode, ar t . 132. Vgl. onder hoofd 3 en 5 yan dit rapport. 
6) Acta der Arnhemsche Synode, art . 99. Vgl. notulen der deputaten. d.d.31 Januari/1 Februari 

1905, artikel 5. 
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3. Zij beslisse over de v raag : wie de onkosten moet betalen van de vergaderingen naar 
Art. "15 der Zendingsorde '). 

4. Zij wijze »sommige plaatsen" aan naa r Art. 2 der Zendingsorde. 
5. Zij beslisse over de vraag, welke gedragslijn de deputaten der Generale Synode voor 

de Zending in het algemeen te volgen hebben in zake het bijwonen van conferentiën 2). 
6. Zij beslissse in zake financiëelen s teun aan mevr. de wed. HUVSING 3). 
7. Zij beslisse over het contract met br. HORSTMAN 4). 
8. Zij beslisse over het concept in zake de institueering \ a n kerken op J a v a 6 ) . 
9. Zij beslisse over het voorstel in zake Het Zendingsblad 6). 

B I J L A G E I. Institueering van Javaansche Kerken. 
(Zie onder punt 212 van dit r appo r t ) 

De Generale Synode van Arnhem, in 1902 gehouden, heeft aan de deputaten van de 
Generale Synode voor de Zending opgedragen, »de volgende Generale Synode te dienen van 
advies in zake de institueering van Javaansche Kerken, de aan te nemen confessie en al 
wa t daarmeê samenhangt" (Acta der Synode van Arnhem, art . 51). 

Van deze opdracht zich bij dezen kwijtende, hebben voornoemde deputaten de eer he t 
volgende advies aan de Synode aan te bieden : 

1". De deputaten zijn in het algemeen van oordeel, dat men tot .het instellen van de diensten 
of ambten onder de Javanen niet te spoedig moet overgaan; ja, dat men daarin eerder 
iets te langzaam dan te haast ig handele. Instelling van de diensten toch moet niet 
maa r een zekere vorm zijn of eenig vertoon, dat wel van groote beteekenis schijnt, 
maar [het toch wezenlijk niet is, Zal zulke instelling van werkelijke waarde zijn, dan 
moet ook ongetwijfeld eenigermate door hen, die den dienst betreden zullen, verstaan 
worden, wat het beteekent in den dienst te zijn; behoort ook de kring en het getal 
van Javanen, waarui t de dienaars komen, van dien aard en zóó groot te zijn, dat men 
hij instelling van diensten, niet enkel dienaars heeft met dan nog een paar leden hier 
of daa r ; maa r behalve die dienaars ook nog eene, zij he t dan niet groote, gemeente, 
hij wie door hen gediend wordt ; en moet ook niet vergeten worden, dat zoo'n gemeente 
als zij geinstitueerd is, eenigermate zelfstandig moet kunnen optreden. 

Bij dat instellen van de diensten geldt daarom, naar het oordeel uwer deputaten, 
ook wel: maak he t n ie t ; laat het allengs groeien. 

Toen het in de dagen der Apostelen tot kerkformatie kwam uit hen, bij wie het 
Evangelie des Kruises zijne geestelijke werking had gedaan en getoond, is bij de instelling 
van de diensten ook met de noodige voorzichtigheid gehandeld geworden. 

Wel wordt nergens in het Nieuwe Testament gezegd, hoelang men hier of daar, 
nadat de belijdenis van den Christus was omhelsd geworden, nog gewacht heeft vóór 
kerkedienaren voor de onderscheidene diensten verkozen werden; in dit opzicht kan 
alleen bij benadering een tijd worden genoemd, en die tijd is dan, blijkens sommige 
gegevens, niet zoo heel lang geweest ; toch weten wij ook, dat Paulus voor kerkedienaars, 
met name voor ouderlingen, vrij hooge eischen stelt, en dat hij aan Timotheus bericht 
niet »haastiglijk de handen op te leggen" ; en Pau lus en de andere Apostelen of ook 
de Evangelisten zullen zelf zeker ook in den zin van dat bevel hebben gehandeld. 

Voorts is niet te vergeten, dat in de dagen der Apostelen van de Joden, die tot 
bekeering kwamen, zeker de meesten wel aan eenige kerkelijke orde gewoon w a r e n ; 
terwijl de Heidenen, die het geloof gehoorzaam werden, voor een deel zeker nog al 

') Vgl. notulen der deputaten d.d. 15/16 April 1903, art . 9. 
2) Vgl. notulen der deputaten d.d. 28 Juli 1904, art . 11. 
3) Zie onder hoofd 13, Ds. D. HUYSING. 
4) Zie onder punt 14, R. J. HORSTMAN. 
5) Zie bijlage I. 
°) Zie punt 16 van dit rapport. 
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ontwikkeld waren. De Grieksch-Romeinsche wereld stond immers hoog ; wie daaruit 
kwam en Christen werd, had uiteraard nog al spoedig inzicht in de beteekenis van het 
ambt in de kerk van, Christus. 

En bedenkt men dan bovendien, dat in den apostolischen tijd soms buitengewone 
krachten en gaven des Geestes geschonken werden, zoodat er deswege soms des te eerder 
geschikte broeders voor de diensten kwamen, en dat dit nu niet meer aldus het geval 
is ; dan is het zeker niet onjuist te noemen, als uit het tijdperk der apostolische kerk, 
met het oog op het institueeren van Javaansche kerken in dezen tijd, de les wordt 
getrokken: haastigheid niet, voorzichtigheid eu omzichtigheid worde betracht . 

2°. Aan uwe deputaten komt echter wel gewenscht voor, dat de missionaire predikant in 
plaatsen, waar de instelling van de diensten, in overleg met hen die daarvoor zijn 
aangewezen in a r t XIX van de Zendingsorde, al. 2, nog niet raadzaam kan worden 
geacht ' , maar waar toch onder de Javaansche Christenen enkelen mochten zijn; die 
door hunne belijdenis en wandel ui tmunten in kennis en genade en vreeze des Heeren, 
met zulke geloovigen raadplege bij het houden van opzicht over belijdenis en wandel, 
bij het oefenen van barmhartigheid of ook bij het ui tr ichten van de sacramenten. 

In dien zin te handelen rieden vroeger ook de Gereformeerde kerken wel a a n : zooals 
dat o. a. u i tkomt in Ar t . 11 van de Nationale Dordtsche Synode van 1578: 

»In die plaetsen daer noch eerst een ghemeynte vergadert ende ordeninghe ghestelt 
moet worden, sal de dienaer die daer ghezonden wordt, somighe van den godsalichsten 
neffens hem soo tot raet eude regeeringhe der Kercke, als oock tot de bedieninghe der 
aelmoessen ghebruycken. Daerna syne toehoorders vermanen, dat ze haer door 
belijdenisse des gheloofs tot het ghebruyck des Avontmaels bereyden, Ende als de 
ghemeente een weinig sal toeghenomen hebben, soo sal hij wt het ghetal derghenen 
die ten Avontmael gheweest sijn somighe ordentlick tot «ouderlingen ende diaconen 
stellen". 

Als naar hetgeen in den eersten zin van dit artikel gezegd wordt, nu ook nog 
gehandeld wordt, kri jgt men dadelijk nog geene kerkedienaren voor de onderscheidene 
diensten, die den naam hebben van ouderlingen en diakenen; toch wordt van de hulp 
van de meest begaafden reeds profijt get rokken; men heeft dan als het ware eene »voor-
loopige insti tueering van eene kerk" . 

3°. Eerst daarna kome het dan allengs tot het instellen van de diensten, zooals dat in 
Art. 19 van de Zendingsorde, al. 1, is aangeduid. Het zal echter overweging verdienen, 
dat daarbij dan nog op de volgende punten worde gelet, 
a. dat onder »het genoegzaam aantal geloovigen" in Ar t . 19 genoemd, ten minste een 

twaalftal broederen worde gevonden. 
Het is zeker waar, dat zeer moeilijk te zeggen valt, hoeveel geloovigen er wezen 

moeten, als men ergens tot kerkformatie zal overgaan ; evenals het moeilijk is te 
antwoorden op de vraag; »hoeveel kogels zijn een hoop kogels"; bij het aantal 
hangt het voor een zeer groot deel af van de geestelijke gaven der geloovigen, die 
ergens ter plaatse zijn, en hangt het er ook van af, hoeveel broeders onder hen 
gevonden worden; toch meenden uwe deputaten, om eenige grens aan te duiden, 
te moeten stellen dat er minstens twaalf broeders aanwezig moesten zijn, van wie 
enkelen eenige gaven voor de diensten blijken te hebben ontvangen. 

b. voorts worde er op gelet, of die geloovigen behooren tot de eigenlijke dessabevolking 
dan of ze als vreemdelingen in vroeger of later tijd van elders zijn ingekomen. 
In het laatste geval ga men niet dan zeer omzichtig tot kerkformatie over. 

c. eindelijk mag er wel op gelet worden, of de geloovigen ver van elkander wonen 
dan wel niet al te verspreid zijn, zoodat zij eenen zekeren bij elkander wonenden 
kring vormen; aangezien, als het eerste het geval mocht zijn, de instelling van de 
diensten, naar het oordeel uwer deputaten, ook eer vertraagd dan verhaast moet 
worden. Word t nu met deze drie dingen gerekend en komt het dan tot institueering 
vau eene Javaansche kerk op de eene of andere plaats, dan m a g de hope worden 
gekoesterd, dat zij onder des Heeren zegen, van eenige blijvende beteekenis kan zijn; 
zal toenemen en groeien met goddelijken wasdom. 

4°. Bij zulke geïnstitueerde kerken doen zich dan een aantal vragen voor: 
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a. welken naam zullen zij d ragen; 
b. wat te denken van hunne staatsrechtelijke positie of rechtspersoonlijkheid; 
c. welke »confessie" zullen zij hebben ; 
d. naar welke kerkenorde zullen zij leven; en 
e. welke li turgie enz. zullen zij gebruiken. 
Uwe deputaten adviseeren _ dienaangaande het volgende: 
ad a. wa t den naam betref t , komt die van »de Gereformeerde Kerk te " 

h u n de beste voor. 
De naam »Christelijke K e r k " is h. i. te algemeen, wijl die ook aan eene b.v. Roomsche 

gemeente moeilijk onthouden kan worden. Gereformeerd is daarom beter. Het woord 
worde dan niet opgevat in den zin van het gedeformeerde, dat nu door de reformatie 
weêr gereformeerd is geworden, maar als historisch-technische term, in den zin van 
Christelijk in zijnen meest zuiveren vorm. 

Ook is die naam wel gewenscht, als goede onderscheiding voor het Indische Gouver-
nement . En voorts bezige men dien naam, om de tegenstelling met b.v. de Apostolischen 
en Roomschen te doen ui tkomen; al verder omdat de naam »Gereformeerde Kerk" 
door he t Petronella-hospitaal te Jogja, dat s taat op den naam van »de Medische Zending 
van de Gereformeerde Kerk in Nederland" op Java ook reeds eenigszins bekend is; en 
eindelijk, omdat zulke geïnstiueerde kerken van Javanen in zoo nauw verband staan 
met en nog wel geruimen tijd leiding zullen behoeven van de Gereformeerde Kerken 
in Nederland. 

Om alle deze redenen komt aan uwe deputaten de naam «Gereformeerde Kerk" de.beste voor. 
ad b. De «staatsrechtelijke positie". Uwe deputaten zijn van oordeel, dat eenige kerk, 

nadat zij geïnstitueerd is, niet om »erkenning" bij de regeering behoeft te gaan aan-
vragen, opdat zij »rechtspersoonlijkheid" krijge. Voor zoover hun bekend is, is dit nooit 
geschied. Het zou dan den schijn krijgen, alsof juist in de e rkenning van de 
kerk door de Regeering een zeker onmisbaar bestanddeel van het wezen der kerk 
gelegen ware, en niet-erkenning zou dan eigenlijk beduiden, dat men niet op de rechte 
wijze als kerk bestond; zoodat b.v. de kerken uit de dagen der vervolging geene rechte 
kerken zouden zijn geweest. 

De regel moet daarom wezen: a. men openbare zich als ke rk ; en b. men geve 
daarvan kennis aan de Regeering. 

Dit zal bij he t koopen van grond, gebouwen enz. wel geen bezwaar opleveren, omdat 
eene Javaansche kerk, zelfs al is zij niet volledig geïnsti tueerd, toch vaste goederen op 
haren naam kan doen inschrijven in de openbare registers, zonder dat zij »erkenning" 
door het Gouvernement heeft aangevraagd en verkregen. 

Mochten er zich in bijzondere gevallen moeilijkheden voordoen, dan moeten die toch 
in elk geval afzonderlijk overwogen worden. 

ad. c. op de v raag : welke »confessie" zullen die geïnstitueerde kerken hebben, meenen 
uwe deputaten te moeten antwoorden, dat die kerken beginnen met zich aan te sluiten 
bij de geloofsuitdrukking van de Gereformeerde Kerken in Nederland namelijk »de drie 
Formulieren van Eenigheid" . 

Wanneer zij alleen de geloofssom der Apostelen, d.i. de »12 geloofs-artikelen." aan-
nemen, dan zou dat , naar he t oordeel uwer deputaten, feitelijk een confessioneele terug-
tred zijn. En daarvoor is h. i. geene reden aan te wijzen. De Heilige Geest heeft ons 
meer geleerd dan in die 12 art ikelen s t a a t ; d. w. z. Hij heeft de belijdenis, in den loop 
der tijden, duidelijker ontvouwd en ui tgebracht . Geïnstitueerde kerken van Javanen 
behoeven daarom op confessioneel gebied niet weêr bij de »Pat res" te beginnen ; en ook 
zou niet te hopen zijn, dat zij den confessioneelen strijd, sinds de t i jden der Pat res 
gevoerd, zelf nog weêr zouden moeten doormaken; zij kunnen nu reeds dadelijk eene 
meer gedefinieerde belijdenis krijgen in »de drie Formulieren van Eenigheid", en moeten dies 
ook beginnen met die aan te nemen. 

Wel zal dan noodig zijn, dat bij de bespreking van die Confessie, op deze of die 
bepaalde stukken, naar gelang van de omstandigheden, bijzondere nadruk worde gelegd. 

En ook wordt niet ontkend maar beaamd, dat allengs uit den boezem van he t 
bekeerde deel der Javanen , alzoo uit de Javaansche kerken zelf die Oostersche vorm 
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voor belijdenis kome, die bij de Javaansche wijze van voorstelling en bij het Javaansche 
karakter p a s t ; en dat evenzoo allengs aanvulling van de confessie noodig zal zijn, als 
resul taat zoowel van confessioneelen strijd, die op Java met bijzondere dwalingen zal te 
voeren zijn, als van confessioneel nadenken. Daarvoor is echter een tijdperk noodig van 
historische ontwikkeling en daarom zal het wel het best zijn, dat men beginne met de 
drie Formulieren van Eenigheid te aanvaarden, totdat het op Java over jaren kome tot 
revisie van de confessie naar Gereformeerden t ran t . 

Ad d. Naar welke kerkenorde zullen die geïnstitueerde kerken leven? 
Uwe deputaten zijn van oordeel: aanvankelijk naar de bekende Dordtsche Kerkenorde. 

Ook inzake die orde voor de kerken zal het op Java, evenals bij de confessie, allengs 
tot revisie moeten komeu; maar toch zijn er vele bepalingen in de Dordtsche Kerken-
orde, met name die in zake de kerkelijke censuur, welke nu reeds van groot belang 
kunnen zijn voor genoemde kerken, en die ook wel door haa r kunnen worden vers taan; 
in de Kerkenorde van de Gereformeerde Kerken hier te lande, wier leiding en hulp de 
kerken van Javanen — zonder daarom aan hen gesubordineerd te zijn — nog wel 
geruimen tijd zullen behoeven, zullen die kerken dus aanvankelijk eene orde hebben, 
die niet op verkeerde paden brengt en alzoo »orde" bedoelende »wanorde" zou brengen 
naar die »ordening" kunnen zij dies ook beginnen te leven. 

Ad e. W a t eindelijk de Liturgie enz. aangaat , meenen uwe deputaten te kunnen volstaan met 
verwijzing naar Ar t . XVI van de Zendingsorde; alleen zij er in 't algemeen bijgevoegd, 
dat formulieren, gebed, lied enz. in oosterschen vorm door de Javaansche kerken het 
best begrepen zullen worden, wijl aansluitend bij hunne oostersche wijze van voorstelling; 
en dat het daarom tot dien oosterpchen vorm voor lied, gebed enz. vroeg of laat ook 
zal dienen te komen. 

Hiermede meenen uwe deputaten aan hunne opdracht eenigszins voldaan te hebben. 
I eide de Heilige Geest de broederen bij de beraadslaging over het gewichtig punt, dat in 

dit advies aan de orde is gesteld. 

Namens de deputaten der Generale Synode voor de Zending, 

Ds. II. DIJKSTRA, h. t. Praeses, 
Dr. J. HAN1A, h. t. Scriba 

Op welken naam moeten de goederen der Zending 
op Midden Java gesteld. 
(Bijlage II. Zendingsrapport 213). 

De vraag, door de Friesche Kerken ter Generale Synode gebracht, en door deze ter fine 
van advies gesteld in handen harer deputaten, lu id t ' »Op welken naam moeten de goederen 
der Zending op Ivlidden-Java gesteld". 

Natuurli jk zijn daarmêe bedoeld de Zendingsgoederen der Gereformeerde Kerken. 
Deze zijn drieërlei: 
l e . goederen, toebehoorende aan eene Zending, die door ééne Kerk wordt gedreven, zij 

het dan nok, dat die Kerk door andere Kerken wordt gesteund, als b.v. Amsterdam. 
Het ligt geheel voor de hand, dat zulk eene Kerk hare Zendingsgoederen, zoo mogelijk, 

laat stellen te haren name. 
2e. goederen, toebehoorende aan eene Zending, die wordt gedreven voor rekening van 

eene groep van Kerken, b.v. de Friesche Kerken. 
Hierbij is denkbaar, da t die goederen gesteld worden ten name 
a. van den missionairen dienaar des Woords ; 
b. van de deputaten dier gezamenlijke Kerken ; 
c. van al die K erken te zamen ; of 
d. van de Zendende Kerk. 
De goederen te stellen ten name van den dienaar verdient geene aanbeveling. Wel zou 

dit in Indië wellicht weinig bezwaar' on tmoeten; maa r alle waarborg tegen vervr eemding 

17 
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lage dan alleen in den persoon des dienaars, terwijl bij zijn overlijden allerlei moeielijkheden 
zouden kunnen rijzen. 

Evenmin is het gewenscht de goederen te stellen ten name van deputaten. 
Vooreerst zouden deze deputaten zich moeten constitueeren tot een zelfstandig l ichaam, 

d.w.z. tot eene vereeniging, en daarmee ophouden deputaten te z i jn ; iets wat in ons Gerefor-
meerd kerkrecht niet past. Bovendien zou dit college, om in rechten te kunnen optreden, 
bij de Nederlandsch Indische Regeering onder overlegging van een s ta tuut erkenning moeten 
hebben aangevraagd en verkregen. 

Niet minder bezwaarlijk is het de goederen te stellen ten name van eene groep van Kerken. 
Eene groep van Kerken is niet een vast l ichaam, dat in rechten kan optreden. Aangenomen, 

da t eene Kerk rechtspersoonlijkheid heeft, wa t we! niet meer betwist worden zal, dan is 
eene groep van Kerken eene groep van rechtspersonen, maar niet één rechtspersoon. Eene 
Classe of Particuliere Synode is slechts een kerkelijke samenkomst, maar geen vast l ichaam 
met een eigen bestuur. Zal eene Classe of Particuliere Synode in rechten kunnen optreden, 
dan zou zij zich moeten vormen tot een genootschap. 

Wil men de goederen stellen ten name van eene groep, dan moeten zij derhalve gesteld 
ten name van al de Kerken, die tot deze groep behooren. Practisch zou dit echter eenvoudig 
onuitvoerbaar zijn. Voor elke handeling in rechten zouden dan al die Kerken moeten optreden; 
wat vooral bij handelingen in Indié schier onmogelijk is. 

Het schijnt derhalve het meest aanbevelenswaardig de goederen te stellen ten name van 
de zendende Kerk. Men voorkomt dan niet alleen de principieele en practische bezwaren, die 
boven genoemd zijn, maa r blijft ook het meest in de lijn van het beginsel, da t de Zending 
ui tgaat van de plaatselijke Kerk. 

Hiertegen kan echter worden ingebracht, dat de zendende Kerk dan over de goederen zou 
kunnen beschikken tegen den wil der met haar samenwerkende Kerken. 

Dit bezwaar is echter wel te ondervangen. 
Vooreerst door de goederen te stellen op naam van dc zendende Kerk onder bijvoeging van 

eene formule die inhoudt, dat de zendende Kerk deze goederen uitsluitend gebruikt ten dienste 
der Zending, die zij drijft in verband en volgens aeeoord niet de met haar samenwerkende Kerken. 

Zulk eene bijvoeging is ook uit anderen hoofde gewenscht . 
Voor de juiste formuleering raadplege men eenen juris t . 
Bovendien kan de zendende Kerk een contract sluiten met de met haar samenwerkende 

Kerken, waarin wordt bepaald, da t zij zonder macht iging van de vergadering dier Kerken, 
hetzij Classe of Particuliere Synode, geene beschikking zal nemen over de goederen, die s taan 
op haren naam »ten dienste der Zending", en dat zij bij eventueele vervreemding de opbrengst 
dezer goederen ten volle zal stellen ter beschikking van die Classe of Part iculiere Synode. 

Indien dat contract behoorlijk is omschreven, zijn de goederen genoegzaam verzekerd en 
kan de zendende Kerk, als zij zonder de noodige machtiging deze goederen vervreemdt, 
wettelijk tot schadevergoeding worden verplicht. 

Het is derhalve om principieele en practische redenen gewenscht de goederen zooveel mogelijk 
te stellen ten name van de zendende Kerk. 

3e. W a t bet ref t de goederen der Zending, die toebehooren aan de gezamenlijke Gerefor-
meerde Kerken in Nederland — zooals de Opleidingsschool — schijnt het eveneens het best , 
die goederen te stellen ten name van de Kerk, op welker terrein die goederen zijn gelegen. 

Thans s taat het Petronella-hospitaal ten name van »de Medische Zending der Gereformeerde 
Kerk" , en de Keuchenius-school ten name van de Nederlandsche Gereformeerde Zendings-
vereeniging. Ook nog enkele andere kleinere goederen staan op naam dier vereeniging. Er is 
geen bezwaar dit zoo te laten. Voor het vervolg is het echter beter die goederen te stellen 
ten name van eene Kerk. 

W e l zoude men die goederen kunnen t rachten te brengen op naam van al de Gereformeerde 
Kerken of van de deputaten der Generale Synode voor de Zending ; maa r hiertegen gelden 
in hoofdzaak dezelfde bezwaren, die sub. '2 zijn genoemd. 

Indien echter deze goederen gesteld worden op n a a m van de Kerk, op welker terrein 
die goederen zijn gelegen, zal het noodig zijn, 

a. dat bij de opnaamstelling duidelijk worde vermeld, dat deze goederen uitsluitend zijn 
ten dienste van de Zending der Gereformeerde Kerken in Nederland ; 

17 
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b, dat deze Kerk bij goed accoord zich verbinde, om in rechten alle handelingen te doen, 
waartoe de Generale Synode, of wie haar vertegenwoordigen, deze Kerk zullen uitnoo-
digen, om geene beschikking ten opzichte van deze goederen te nemen zonder vooraf-
gaande mach t ig ing ; en om bij eventueele vervreemding de opbrengst ten volle af te 
dragen aan de Generale Synode of hare gemachtigden. 

Vanzelf rijst nu echter de vraag, of en in hoe verre eene Gereformeerde Kei k hier te lande 
goederen op Java in eigendom kan hebben. 

Van onderscheidene zijden is te dezer zake juridisch advies ingewonnen. 
Hierbij zij in de eerste plaats opgemerkt, dat eene vereeniging, die hier te lande rechtsper-

soonlijk heeft, zonder meer, in Indiö niet als rechtspersoon optreden kan. 
Daartoe is erkenning noodig door den Gouverneur-Generaal. Eene vereeniging moet, om in 

Nederlandsch Indië rechtspersoonlijkheid te verwerven, door den Gouverneur-Generaal goed-
keuring erlangen van hare s tatuten of reglementen. Eene Kerk is echter geene vereeniging. 
Natuurl i jk zou er ernstig bezwaar tegen zijn, dat eene Kerk erkenning zocht te erlangen 
door goedkeuring van eenig reglement. 

Maar dat is ook niet noodig. 
He t hangt hier alles af van de beslissing, die de Gouverneur-Generaal neemt. Is deze der 

Zending genegen, dan zal van de zijde van het Gouvernement geen bezwaar worden gemaakt , 
om de goederen in te schrijven op den naam van eene Kerk hier te lande. 

De Kerk van Heeg heeft t rouwens reeds goederen op haren naam. 
Of daardoor het eigendomsrecht van zulke goederen ten volle verzekerd is, zou slechts ten 

finale zijn u i tgemaakt , indien iemand dat recht betwistte en daarbij eene rechterlijke uitspraak 
ter hoogste instantie werd uitgelokt, 

Wellicht echter s taat het eigendomsrecht van goederen in Indië, die eer.e Kerk op haren 
naam heeft staan, minstens even vast, als van goederen, die hier te lande op haar naam zijn gesteld. 

Vóór eenige jaren acht te men het quaestieus, of eene Gerefoi meerde Kerk als rechtspersoon 
kon optreden. 

De Gereformeerde Kerken treden echter gedurig als rechtspersoon op, zonder dat dit tot 
nu toe bezwaar heeft ontmoet. 

In Indië, waar ten gevolge van de minder geregelde toestanden veel meer dan hier te 
lande de zaken beslist worden bij bestuursmaatregel, zal, als het Gouvernement eene Kerk 
als eigenaresse van eenig goed heeft erkend, dat recht niet gemakkelijk kunnen worden 
bestreden. 

Het is bijna ondenkbaar, dat iemand op zulk een goed aanspraak zou durven maken, wijl 
het Gouvernement zich daartegen zou verzetten. 

En indien het gebeurde en de zaak voor den rechter kwam, is het onaannemelijk, dat deze 
het door de Kerk verkregen recht niet zou erkennen. 

Zelfs zou, vcorzoover de betrokken eigendommen van het Gouvernement zijn gekocht, het 
Gouvernement tot schadeloosstelling zijn \erpl icht , indien het recht op die goederen door eenen 
derde met succes werd bestreden. 

Is dus het Giuvernement maar genegen, dan kan eene Kerk hier te lande wel terdege op 
haren naam goederen laten inschrijven in de openbare eigendomsregisters, en zijn daarmee die 
goederen volkomen voldoende gewaarborgd, evengoed als hier te lande. 

Hierbij zij opgemerkt, dat tegenwoordig het Gouvernement der Zending zeer genegen is, zoo-
dat de Kerken thans wèl zullen doen de goederen zooveel mogelijk op haren naam te brengen. 

De zendende Kerken kunnen alle actie ten deze het best voeren door hunnen missionairen 
dienaar, die daarvoor wettelijke volmacht moet bezitten. 

W a t nu de vraag be t re f t : in hoe verre eene Kerk op Java grond in eigendom kan bezitten, 
moet allereerst in het oog worden gehouden, dat in de Vorstenlanden Jog jakar ta en Soerakarta 
een ander recht heerscht dan in de overige residenties. 

In de gewone residenties zijn er in 't algemeen tweeër lei gronden, n.1. gronden, die particulier 
eigendom z i jn ; en gronden, die dit niet zijn. 

In de Kota's zijn onderscheiden terreinen, die in volledigen eigendom toebehooren aan 
particulieren. 

De Kota 's op ons Zendingsterrein zijn: Poerworedjo, Ktietoardjo, Keboemen, Karanganjar , 
Gombong, Wonosobo, Banjoemas Poerbolinggo, Tjilatjap, Poerwokerto en Bandja-Negara. 
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fn de desa's komt het slechts zelden voor, dat een terrein particulier eigendom is. Elk 
goed nu, dat in vollen eigendom bezeten wordt, kan door den eigenaar, onverschillig of deze 
een Javaan is of een vreemdeling, worden overgedragen aan een ander, wie die andere ook 
zij, hetzij Javaan of vreemdeling. 

Bij mutat ie van deze goederen is geene speciale vergunning noodig. 
Verreweg de meeste gronden op Java, inzonderheid in de desa's, zyn echter geen particulier 

eigendom. 
De inlanders hebben dezen grond in occupatie, hetzij privaat, hetzij communuaal. Da t 

bezitsrecht kan donr eenen Javaan "niet worden verkocht, aan wie geen inlanders zijn. Deze 
wijze bepaling dient om te voorkomen, dat de inlanders van het grondbezit worden ver-
vreemd. 

De Zending, die juist vooral in de desa's moet werken, heeft echter dikwijls behoefte aan 
een terrein, dat in bezit is van inlanders. 

Meestal t racht te men voorheen zulk een perceel dan in gebruik te krijgen op deze manier : 
men liet eenen christen-inlander, b.v. eenen helper, het perceel koopen, zoodat dit op zijnen 
naam kwam te staan. Deze gaf dan een schuldbekentenis af tot het bedrag der koopsom en 
de Zending nam het perceel in gebruik. 

Het is echter geenszins onmogolijk, dat de Zending goederen in eigendom krijgt, die in 
occupatie zijn bij inlanders. 

Daartoe is allereerst noodig, dat de bezitter verklaart het perceel niet meer te occupeeren. 
Natuurl i jk moet hij daarvoor worden schadeloos gesteld. Zoodra de bezitter of bezitters ver-
klaren een zeker perceel niet meer te willen occupeeren, verkrijgt het Gouvernement over 
dat perceel de vrije beschikking. Het Gouvernement is de eenige eigenaar. 

Daarom kan dat perceel van het Gouvernement worden gekocht, indien dit daartoe bereid is. 
Op deze wijze is b.v. het terrein gekocht, waarop de kampongschool staat , die aan de 

Keuchenius-school is verbonden. 
Ook in de desa's kan langs dezen weg eene zendende Kerk eigendom verkrijgen en ook 

recht van opstal. 
Wel bestaat de bepaling, dat de desagronden, in occupatie bij inlanders, niet kunnen over-

gaan aan uitlanders en dat de Regeering Gouvernementsgronden slechts publiek verkoopt. 
Maar dit behoeft geen beletsel te zijn. Het hangt hier alles af van de vraag, of het Gouver-

nement wil medewerken of niet. 
Indien het Gouvernement het in het belang van de inlandsche bevolking acht om een 

perceel, waarover het Gouvernement de vrije beschikking heeft of verkrijgt, voor een bepaald 
doel te verkoopen of op dat perceel recht van opstal te vestigen, dan is er geene enkele wet, 
die dit verbiedt. 

Natuurlijk zal het Gouvernement nooit gronden in de desa's bij onderhancischen verkoop 
aan particulieren verkoopen voor particulier belang. 

Maar als het Gouvernement den arbeid der Zending acht te zijn in het algemeen belang 
der inlandsche bevolking, dan staat de weg daartoe open. 

En waar thans het Gouvernement der Zending over het algemeen zeer genegen is, zullen 
de zendende Kerken wél doen, steeds te beproeven om hare goederen te koopen in eigendom 
of voor het minst in recht van opstal of erfpacht. 

Noodig is het daarbij, dat bij alle aanvragen uitdrukkelijk vermeld worde, dat men het 
perceel wenscht te koopen of recht van opstal daarop wenscht te vestigen »uitsluitend ten 
dienste der Zending". 

Daarin toch alleen kan voor het Gouvernement het motief liggen, om desagrond aan eenen 
niet-inlander te verkoopen en dien verkoop te doen onderhands. 

Ook zal bij alle onderhandelingen, die ten deze het best door den missionairen dienaar kunnen wor-
den gevoerd, raadpleging behooren te geschieden met den controleur en vooral met den Resident. 

Reeds heeft de Kerk van Heeg desagrond op haren naam »ten dienste der Zending". 
W a t nu het Vorstenland Jogjacar ta betreft, zij opgemerkt, dat hier een oud-Javaansch 

recht heerscht, gemengd met eenige Europeesche bestanddeelen. 
In den regel behooren hier alle gronden toe aan den Sultan en aan den onaf hankelijken 

prins Takoe Alam. 
Bij uitzondering hebben deze gedeelten van hunne domeinen in vollen eigendom afgestaan 
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of daarop de vestiging van zakelijke rechten ten behoeve van niet-inlanders toegestaan. 
Zoo zijn in den omtrek der hoofdstad en in de stad zelf verschillende perceelen ontstaan, 
waarop niet-inlanders volledig eigendomsrecht hebben ; dat in de openbare registers is 
ingeschreven en voor vervreemding aan anderen vatbaar is. Natuurlijk zijn de inlandsche 
vorsten nog altijd bevoegd, met medewerking van het Gouvernement stukken grond in 
eigendom af te staan. Zij zijn daartoe echter weinig genegen. Wel kan men grond ver-
krijgen inhuur of in bruikleen. 

Zoo is het terrein van het Petronella-hospitaal voor onbepaalden tijd kosteloos afgestaan 
voor »de Medische Zending der Gereformeerde Kerken", onder conditie, dat de opzittenden 
moesten schadeloos gesteld en het terrein voor geen ander doel gebruikt mag worden. 

Wanneer iemand, hetzij kosteloos of voor eeno bepaalde huursom, grond in gebruik heeft, 
kan dit recht ook op eenen ander overgaan, mits de toestemming der autoriteiten daarvoor 
verleend zij. Op deze wijze heeft de Keik van Amsterdam haar eigen terrein te Jogja 
verkregen. 

Is eenmaal het gebruiksrecht verkregen, dan is dit, zoo de condities worden vervuld, 
volkomen onschendbaar, omdat het woord van eenen Vorst niet verbroken mag worden. 

Slechts zelden zal dus de Zending in het Vorstenland eenig vast goed in volledigen eigendom 
kunnen verkrijgen. Wanneer de gelegenheid zich daartoe voordoet, kan de zendende Kerk 
het perceel, evengoed als in de andere residenties, op haren naam laten inschrijven. 

Meestal echter zal de Zending zich met het recht van bruikleen of pacht op langen termijn 
tevreden moeten stellen. In de praktijk is hiertegen echter geen bezwaar, wijl het gebruiks-
recht volkomen vast staat. 

Natuurli jk behoort alle aanvrage in dezen te geschieden ten name der zendende Kerk, 
althans wat betreft de goederen, die haar eigen Zending in gebruik wil nemen.. 

Ten slotte conclusie trekkende, behoort de gestelde vraag aldus te worden beantwoord: 
Zooveel mogelijk behooren de rechten op »de goederen der Zending" te worden gesteld 

ten name der zendende Kerk 
Slechte zij hieraan nog de opmerking toegevoegd, dat, zoodra zich ergens eene gemeente 

van inlanders heeft gevormd, zulk eene kerk, ook al is zij nog niet in optima forma gemsti 
tueerd, goederen op haren naam kan laten inschrijven in de eigendomsregisters. 

Goederen, die toebehooren aan eene inlandsche gemeente, zijn echter geene »goederen der 
Zending"; zoodat over deze materie hier niet behoeft te worden gesproken. 

Natuurlijk eischt de voorzichtigheid, dat eene zendende Kerk hare rechten op de goederen 
niet te spoedig aan eene zich vormende Kerk van inlanders behoort over te dragen. 

Namens de deputaten dei- Generale Synode voor de Zending, 

Ds. H. DIJKSTRA, h. t. Praeses. 
Dr. J. HANIA, h. t. Scriba. 
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B I J L A G E l i l a . Leerplan der eerste afdeeling van de Keuchenius-school 
(Zie onder punt 11 van dit rapport.) 

Aan ta l lesuren per week. 
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Bovendien worden van de leerlingen der vijfde klas dagelijks één derde deel twee uur in 
he t hospitaal en twee derde deel twee uur in eene kampongschool pracfcsch geoefend. 

Het eerste leerjaar is eigenlijk een proefjaar, terwijl het laatste jaar voor een aanmerkeli jk 
deel aan practische vorming is gewijd. 

B I J L A G E 1116. Leerplan der tweede afdeeling van de Keuchenius-school. 
Het onderwijs omvat de volgende vakken : 
A. Bibliologische. 

1. Inleiding. 
a. algemeene. 
b. bizondere. 

II. Exegese. 
I I I . Archaeologie. 

B. Ecclesiologische. 
I. Kerkrecht. 

II. Kerkgeschiedenis (met kerkelijke geografie). 
C. Dogmatologisehe. 

I. Dogmatiek. 
II. Ethiek. 

I I I . Elenctiek. 
D. Diaconiologische. 

I. Didascalische. 
a. Homiletiek. 
b. Catechetiek. 
c. Liturgiek. 
d. Prosthetiek. 

II . Presbyteriale. 
a. Poimeniek. 
b. Gubernetiek. 

') Het onderwijs in de »Hollandsche taa l" is onlangs afgeschaft, op voorstel van den Raad 
van Toezicht en gehoord den Minister van Koloniën. 
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IH. Diaconale. 
IV. Laicale. 

De tijd aan deze vakken te besteden wordt als volgt verdeeld : 
inleiding 1 uur per week. 
Exegese 2 » » » 
Archeologie en kerkrecht samen 1 » » » 
Kerkgeschiedenis 2 » » » 
Dogmatiek 2 » » » 
Elenctiek en ethiek, samen 1 » » » 
Ambteli jke vakken 1 » » » 

Samen . . . . 1 0 uur per week. 

Het oorspronkelijke plan was meer dan 20 lesuren te geven per week; maar men heeft dit 
algemeen sterk afgeraden. 

Bovendien wordt 1 uur per week besteed aan het behandelen van eene schets. 
Daarbij gevoegd do 2 uren godsdienstonderwijs aan de eeiste afdeeling, maakt te zamen 

13 lesuren per wcok. 
Deze lesuren worden ingedeeld als volgt : 

Maandag 3 uren 8—11. 
Dinsdag id. 8—11. 
Woensdag 1 uur 8 — 9 . 
Donderdag 3 uren 8—11. 
Vrijdag id. 8—11. 
Zaterdag geen. 

De leerlingen blijven niet alleen gedurende de lesuren in de school, maar Maandag, Dinsdag, 
Donderdag en Vrijdag van 8—1 met een half uur pauze, en Woensdag en Zaterdag van 
8—12 eveneens met een half uur pauze. De tijd, niet aan de lesuren besteed, wordt gebruikt 
voor studie, onder toezicht van den docent, die in de school blijft. 

De Zaterdagmorgen wordt gebruikt, om in de school de schets uit te werken en zich te 
prepareeren voor den Zondog. 

Opdat de leerlingen zich zullen kunnen oefenen in de praktijk, wordt hun gelegenheid 
gegeven tot oefenen, catechiseeren, zieken- en huisbezoek onder toezicht en leiding van den 
docent. Eene zuiver theoretische opleiding is niet voldoende, omdat de leerlingen, na de 
school doorloopen te hebben, in den regel onmiddellijk zullen moeten optreden in de prakti jk. 

Aan den Kerkeraad van Amsterdam is verzocht, den leerlingen gelegenheid te geven op 
zijn Zendingsterrein te arbeiden, om zich te kunnen oefenen in de praktijk. Deze stond dit 
gaarne toe. De verdere regeling van deze zaak zal geschieden in overleg met den missionairen 
predikant van Amsterdam en, voorzoover het hospitaal er in betrokken is, ook met den 
directeur van dat hospitaal '). 

B I J L A G E Illc. Instructie voor den WelEerw. Zeergel. Heer . . . , 
Docent der Keuchenius-school. 

Waarde Broeder in Christus ! 

De Generale Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Arnhem 12 
Augustus 1902 en volgende dagen, heeft aan hare deputaten voor de Zending onder Heidenen 
en Mohammedanen opgedragen, om, gehoord het advies der Algemeene Vergadering, de 
instructie vast te stellen voor hen, die aan de Keuchenius-school worden verbonden 
(Acta Art . 133, 10). 

Te r uitvoering dezer opdracht leggen genoemde deputaten u de volgende instructie voor, 
vertrouwende daarbij, dat gij wel bereid zijt haar door onderteekening uwerzijds als u bin-
dende te erkennen. 

') Zie punt 4 sub. i van dit rapport. 
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1. Het is u opgedrageu als docent aan de KeuiJien.us-school te arbeiden en zulks onder 
gebondenheid aan alles, wat door de Generale Synode in betrekking tot deze School 
is bepaald. 

2. Daarbij zal het tot uwen arbeid behooren: 
a. in de tweede afdeeling van de Keuchenius-school het onderwijs te geven volgens 

een leerplan, zooals vastgesteld wordt door de Bijzondere Vergadering van dienaren 
des Woords; 

b. toezicht te houden op de leerlingen dezer afdeeling; 
c. leerlingen aan te nemen, tot eene hoogere klas te bevorderen en des noodig te ver-

wi jderen; en zulks volgens de iegelen door de Synode daarvoor gesteld; 
d. de correspondentie te voeren met de deputaten der Generale Synode voor de Zending; 

hun tenminste elke zes maanden lapport betreffende de tweede afdeeling der School 
te doen toekomen; telken jare zoo spoedig mogelijk rekening en verantwoording te 
doen van ontvangst en uitgaaf voor de tweede afdeeling over het laatst verloopen 
boekjaar ; en voorts uit te voeren, wat door hen u zal worden opgedragen in het 
belang der school; 

e. bij te wonen de Algemeene Vergadering van arbeiders op Midde:i-Java, alsmede de 
Bijzondere Vergadering van dienaren des Woords, en aan den arbeid dier vergade-
ringen deel te nemen, terwijl de noodzakelijke kosten, daaraan verbonden u, na 
ontvangen nota, zullen worden vergoed uit de generale kas; 

/. aan den Raad van Toezicht alle inlichtingen betreffende de school te verstrekken, 
die hij van u vragen zal; het advies van dien Raad in alle zaken der school in te 
winnen en aan zijne adviezen u te houden; met dien verstande dat u beroep open-
staat op de deputaten der Generale Synode voor de Zending, die in alle zaken van 
verschil tusschen u en den Raad van Toezicht zullen beslissen; 

IJ. met den directeur en den eersten leeraar waarnemend directeur broederlijk overleg 
te plegen betreffende de uitvoering van den u opgedragen arbeid, alsmede bij het 
indienen van voorstellen, die gij in het belang der eerste afdeeling meent te moeten 
doen ; 

h. eventueele geschillen tusschen u en den directeur of den eersten leeraar waarnemend 
directeur te brengen voor den Raad van Toezicht,'wiens uitspraak gij zult eerbiedigen, 
behoudens beroep op de deputaten der Generale Synode voor de Zending. 

3. Indien dit zonder schade voor uwen arbeid als docent kan geschieden, kunnen deputaten 
der Generale Synode voor de Zending, gehoord het advies van den Raad van Toezicht, 
u toestaan, dat gij, bij uwen arbeid aan de school, nog anderen missionairen arbeid 
aanvaardt , waarbij echter het recht blijft voorbehouden om het t raktement of honorarium, 
dat gij daarvoor zult genieten, in mindering te mogen brengen, hetzij geheel, hetzij ten 
deele, op het diensttraktement, dat gij als docent ontvangt. 

4. Uw dienst traktement zal z i jn : 
a. vrije woning of vergoeding van woninghuur tot een maximum van f 60 per m a a n d ; 
b. een salaris van 225 gld. per maand, als gij geene onverzorgde kinderen hebt ; 

een salaris van 250 gld. per maand, als gij één of twee onverzorgde kinderen hebt ; 
een salaris van 275 gld. per maand, als gij drie of vier onverzorgde kinderen heb t ; 
een salaris van 300 gld. per maand, als gij vijf of meer onverzorgde kinderen hebt 

Ingeval \ an buitenlandsch verlof zal gedurende de reis en het verblijf in Nederland 
het t raktement de helft bedragen van het diensttraktement, vermeerderd met ver-
goeding van huishuur tot een maximum van 25 gld. per maand. 

Het pensioen bij emeriteering of eervol ontslag zal bedragen: 
1000 gld. per jaar, en eene toelage van ICO gld. voor het eerste onverzorgde kind 

en 50 gld. voor elk volgend onverzorgd kind. 
Het pensioen der weduwe zal bedragen: 
609 gld. per jaar en eene toelage voor onverzorgde kinderen van 100 gld. voor 

het eerste en 50 gld. voor elk volgend kind. 
Het weezen-pensioen zal zijn: 
voor den eersten onverzorgden wees uit eenzelfde gezin 250 gld., den tweeden 

150 gld. en eiken volgenden wees 100 gld, per j aa r . 
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Onder onverzorgde kinderen of weezen worden verstaan kinderen of weezen bene-
den 23 ja ren , die ongehuwd zijn en niet in s t aa t zijn in h u n onderhoud te voorzien. 

Bij ui tzending en repat r ieer ing m e t goedkeur ing van den deputaten, worden u de 
re iskosten eerste klas voor u en uw gezin vergoed; terwij l voor eerste u i t rus t ing en bij 
repat r ieer ing voor inr icht ing in ' t land u toegelegd wordt een alsdan te bepalen 
bedrag . 

5. Bijaldien de s t aa t uwer gezondheid of die van uw gezin een b innen- of bui tenlandsch 
verlof noodzakelijk doet zijn, zult ge u voorzien van een a t t es t van eenen bevoegden ge-
neesheer , zoo mogelijk van éénen of meer der missionaire ar tsen, op he t Zendingsterrein 
w e r k z a a m . 

Met di t a t tes t zult gi j u wenden tot den Raad van Toezicht, fn dr ingende gevallen 
heef t deze Raad de bevoegdheid, om u een binnenlandseh verlof te verleenen en ook 
een bui tenlandsch verlof, m e t dien vers tande, da t het besluit daar toe m e t a lgemeene 
s t emmen genomen moet worden. In alle gevallen echter , waar in de beslissing van de 
depu ta t en der Generale Synode voor de Zending kan worden a fgewach t , zult gi j onder 
overlegging van he t medisch a t tes t en h e t advies van den Raad van Toezicht u to t 
deze wenden, die alsdan zullen beslissen. Deze regeling zal ook gelden voor de leden 
van uw gezin. 

6. Eventueel onts lag of emer i t aa t kan u alleen worden verleend door de deputa ten der 
Genera le Synode voor de Zending, doch nie t zonder advies van den Raad van Toezicht. 
Bij aanvrage van ontslag of emer i t aa t zult gij vooraf kennis geven aan den Raad 
van Toezicht . 

Behoudens he t geval sub 7 genoemd, zullen tusschen den d a t u m der aanvrage of 
aanzegging van onts lag en den da tum, waarop het onts lag ingaa t , ten minste zes 
m a a n d e n verloopen. 

7 . W a t be t ref t uw belijdenis en wandel zult gij s taan onder he t toezicht der Kerk, op 
welker Zendingsterrein de school is gevest igd. 

Bij onverhoopte toepassing op u van Art . 23 der Zendingsorde s taa t h e t te r beoor-
deel ing van de deputa ten der Generale Synode voor de Zending, in hoeverre eventueele 
schors ing zal zijn m e t of zonder behoud van t r ak temen t . Indien de censuur tot afsni jding 
voortvaart , zijt gi j van d a t zelfde tijdstip af ontslagen ui t uwen dienst en vervallen 
voor u en de uwen alle aanspraken op t r a k t e m e n t of pensioen. 

8. Gehoord he t advies van den Raad van Toezicht, kan deze ins t ruct ie door de deputa ten 
der Generale Synode voor de Zending worden gewijzigd, doch wa t de financieële regelingen 
be t re f t niet zonder u w e bewilliging. 

Aldus vastgesteld door de deputa ten der Generale Synode voor de Zending, te Amsterdam, 
op 21 October 19G3 en 13 October 1904. 

Ds. H. DIJKSTRA, h. t. Voorzitter. 
Dr. J. HANIA, h. t. Scriba. 

d. Instructie voor den WelEd. Heer . . . , benoemd directeur 
der Keuchenius-School te Jogja. 

Waarde Broeder in Christus! 

De Generale Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Arnhem 12 
Augus tus 1902 en volgende dagen, heef t aan ha re deputa ten voor de Zending onder Heidenen 
en Mohammedanen opgedragen om, gehoord liet advies der Algemeene Vergadering, de 
ins t ruct ie vast te stellen van hen, die aan de Keuchenius-school worden verbonden (Acta, 
A r t . 133 No. 10). 

Ter ui tvoering dezer opdracht leggen genoemde deputa ten u de volgende instruct ie voor, 
ver t rouwende daarbi j , da t gi j wel bereid zijt h a a r door onder teekening uwei-zijds als u 
b indende te e rkennen. 

1. Het is u opgedragen als directeur aan de Keuchenius-School te arbeiden en zulks 
onder gebondenheid aan alles w a t door de Generale Synode in be t rekking tot deze 
school is bepaald. 

2. Daarb i j zal he t tot uw arbeid behooren : 
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a. in de eerste afdeeling van de Keuchenius-School met behulp van de Europeesche 
onderwijzers en de helpers, die aan de school zijn verbonden, het onderwijs te geven 
volgens een leerplan, zooals vastgesteld wordt door de Algemeene Vergadering; 

b. de huishouding der internen te besturen en toezicht te houden op de leerlingen; 
c. leerlingen aan te nemen, tot eene hoogere klas te bevorderen en dcsnoodig te 

verwijderen; en zulks volgens de regelen door de Synode daarvoor gesteld; 
d. helpers aan te stellen en desnoods te ontslaan, waarbij echter telkens noodig is de 

goedkeuring van den Raad van Toezicht; 
e. den arbeid der Europeesche onderwijzers en der helpers te regelen onder advies 

van den Raad van toezicht, en op de helpers toezicht te houden; 
f. de correspondentie te voeren met de deputaten der Generale Synode voor de Zending; 

hun tenminste elke zes maanden rapport betreffende de eerste afdeeling der school 
te doen toekomen; telken ja re zoo spoedig mogelijk rekening en verantwoording te 
doen van ontvangst en uitgaaf over het laatst verloopen boekjaar ; en voorts u i t te 
voeren, wa t door hen u zal worden opgedragen in het belang der school; 

g. bij te wonen de Algemeene Vergadering van arbeiders op Midden-Java en aan den 
arbeid dier Algemeene Vergadering deel te nemen, terwijl de noodzakelijke kosten, 
daaraan verbonden u, na ontvangen nota, zullen worden vergoed uit de generale kas ; 

h. aan den Raad van Toezicht alle inlichtingen betreffende de school te verstrekken, 
die hij van u vragen za l ; het advies van dien Raad in alle zaken der school in te 
winnen en aan zijn adviezen u te houden ; met dien verstande dat u beroep open-
staat op de deputaten der Generale Synode voor de Zending, die in alle zaken van 
verschil tusschen u en den Raad van Toezicht zullen beslissen; 

i. met den docent en den eersten leeraar waarnemend directeur broederlijk overleg te 
plegen betreffende de uitvoering van den u opgedragen arbeid, alsmede bij het 
indienen van voorstellen, die gij in het belang der eerste afdeeling meent te 
moeten doen; 

k. eventueele geschillen tusschen u en den docent of tusschen u en den eersten leeraar 
waarnemend directeur te brengen voor den Raad van toezicht, wiens uitspraak gij 
zult eerbiedigen, behoudens beroep op de deputaten der Generale Synode voor 
de Zending. 

3. Gij zult geene andere betrekking mogen bekleeden of u tot anderen arbeid mogen ver-
binden, tenzij de deputaten der Generale Synode voor de Zending, gehoord het advies 
van den Raad van Toezicht, u daartoe verlof verleenen. 

4. Uw dienst t raktement zal z i jn : 
a. vrije woning of vergoeding van woninghuur tot een ] maximum van 60 gld. per 

maand ; 
b. een salaris van 200-gld. per maand, als gij geene onverzorgde kinderen heb t ; 

een sa 'ar is van 225 gld. per maand, als gij één of twee onverzorgde kinderen heb t ; 
een salaris van 250 gld. per maand, als gij drie of vier onverzorgde kinderen hebt ; 
een salaris van 275 gld. per maand, als gij vijf of meer onverzorgde kinderen heb t ; 

Ingeval van buitenlandse!] verlof zal gedurende de reis en het verblijf in Nederland het 
t rak tement de helft bedragen van het diensttraktement, vermeerderd met vergoeding 
van huishuur tot een maximum van 25 gld. per maand. 

Het pensioen bij emeriteering of eervol ontslag zal bedragen: 
800 gld. per jaar en eene toelage van 100 gld. voor het eerste onverzorgde kind en 

50 gld. voor elk volgend onverzorgd kind. 
Het pensioen der weduwe zal bedragen: 
500 gld. per jaar en eene toelage voor onverzorgde kinderen van 100 gld. voor het 

eerste en 50 gld. voor elk volgend kind. 
Het Weezen-pensioen zal z i jn : 
voor den eersten onverzorgden wees uit eenzelfde gezin 250 g ld . ; den tweeden 150 g ld . ; 

en eiken volgenden wees 100 gld. per jaar . 
Onder onverzorgde kinderen of weezen worden verstaan kinderen of weezen beneden 

23 ja ien, die ongehuwd zijn en niet in staat zijn in hun onderhoud te voorzien. 
Bij uitzending en reptarieering met goedvinden van de deputaten worden u de reiskosten 
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eerste klas voor uw en u gezin vergoed; terwijl voor eerste uitrusting en bij repatrieering 
voor inrichting in 't land u toegelegd wordt een alsdan te bepalen bedrag. 

5. Bijaldien de staat uwer gezondheid of die van uw gezin een binnen- of buitenlandseh 
verlof noodzakelijk doet zijn, zult go u voorzien van een attest van eenen bevoegden genees-
heer, zoo mogelijk van éénen of meer der missionaire artsen op het Zendingsterrein 
werkzaam. 

Met dit attest zult gij u wenden tot den Raad van Toezicht. In dringende gevallen 
heeft deze Raad de bevoegdheid, om u een binnenlandsch verlof te verleenen en ook 
een buitenlandseh verlof, met dien verstande, dat het .beslui t daartoe met algemeene 
stemmen genomen moet worden. In alle gevallen echter, waar in de beslissing van de 
deputaten der Generale Synode voor de Zending kan worden afgewacht, zult gij 
onder overlegging van het medisch attest en het advies van den Raad van Toezicht u 
tot deze wenden, die alsdan zullen beslissen. Deze regeling zal ook gelden voor de 
leden van uw gezin. 

6. Eventueel ontslag of emeri taat kan u alleen worden verleend door de deputaten der 
Generale Synode voor de Zending, doch niet zonder advies van den Raad van toezicht. 
Gij zult bij aanvrage van ontslag of emeri taat vooraf kennis geven aan den Raad 
van Toezicht. 

Behoudens het geval sub 7 genoemd, zullen tusschen den da tum der aanvrage of 
aanzegging van ontslag en den datum, waarop het ontslag ingaat , ten minste zes 
maanden verloopen. 

7. W a t betreft uwe belijdenis en wandel, zult gij staan onder toezicht dei' Kerk, op welker 
Zendingsterrein de school is gevestigd. 

Bij onverhoopte toepassing op u van Art. 23 der Zendingsorde staat het ter beoor-
deeling van de deputaten der Generale Synode voor de Zending, in hoeverre eventueele 
schorsing zal zijn met of zonder behoud van t raktement . Indien de censuur to t 
afsnijding voortvaart, zijt gij van datzelfde tijdstip af ontslagen zijn uit uwen dienst 
en vervallen voor u en de uwen alle aanspraken op t rak tement of pensioen. 

8. Gehoord het advies van den Raad van Toezicht, kan deze instructie door de deputaten 
der Generale Synode voor de Zending worden gewijzigd, doch wa t de financieele 
regelingen betreft niet zonder uwe bewilliging. 

Aldus vastgesteld door de deputaten der Generale Synode 
voor de Zending, te Amsterdam, op 13 October 1904. 

Ds. H. DIJKSTRA, h. t. Voorzitter. 
Dr. J. HANIA, h. t. Scriba. 

Reglement voor den Baad van Toezicht op de Keuchenius-sohool 
van de Gereformeerde Kerken in Nederland. 

(Bijlage IVa. Zendingsrapport 11 c.) 

A R T . 1 . 

De dienaren des Woords en de artsen, die in den dienst der Gerefoi meerde Kerken in de 
Zending arbeiden op het Zendingsterrein der Gereformeerde Kerken in Nederlandsch-Indië, 
komen op geregelde tijden bijeen en vormen te zamen de Raad van Toezicht op de Keu-
chenius-school der Gereformeerde Kerken in Nederland, ingevolge besluit der Generale Synode 
van Arnhem ln 1902. 

A R T . 2 . 

De gewone vergaderingen zullen gehouden worden zooveel mogelijk in iedere eerste week 
van de maanden Februari , Mei, Augustus en November. 

ART. 3. 

Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, wanneer minstens drie leden van 
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den Raad van Toezicht zulks begeeren. Op deze vergaderingen mogen alleen behandeld worden 
de zaken, waarvoor zij worden samengeroepen. 

A R T . 4 . 

Om wettig te kunnen vergaderen, moet tenminste de helft der leden tegenwoordig zijn. 
De vergadeiingen worden gehouden ter plaatse waar de Opleidingsschool is gevestigd. 

A R T . 5 . 

In de vergadering van Februari wordt de voorzitter voor één jaar gekozen. I'eze roept de 
vergaderingen samen. 

A R T . 6 . 

De scriba wordt ook in de vergadering van Februari gekozen voor één jaar . Hij deelt 
minstens 14 dagen te voren de punten van het agendum mede. 

Wanneer minstens drie leden eene buitengewone vergadering wenschen, geven zij daarvan 
kennis van den voorzitter, die op buitengewone wijze de buitengewone vergadering bij-
eenroept. 

A R T . 7 . 

De scriba houdt de korte notulen van de handelingen der vergadering. Vóór de sluiting 
doet hij voorlezing van het door hem opgeteekende, dat hij, nader uitgewerkt op de volgende 
vergadering ter fine van goedkeuring voorleest 

A R T . 8 . 

Alle besluiten worden zooveel mogelijk met gemeen accoord genomen, zoodat eventueele 
minderheden zich er mede conformeeren, tenzij iemand oordeelt om der conscientie wille zijne 
afwijkende stem te moeten handhaven. 

Indien over personen gestemd wordt, geschiedt dit met briefjes en met volstrekte meer-
derheid van stemmen. Indien deze volstrekte meerderheid met twee vrije stemmingen niet 
is verkregen, wordt herstemd tusschen hen, die de meeste stemmen op zich vereenigden. 
Bijaldien bij deze hers temming de s temmen staken, is de oudste in leeftijd gekozen. 

A R T . 9 . 

Do Raad ziet toe, of de besluiten der Generale Synode betreffende de school door hen, 
die aan de school zijn verbonden, worden uitgevoerd. 

Indien hem blijkt, dat er nalatigheid plaats heeft, zal hij daarover oordeelen, de betrokken 
personen daarop wijzen en des noodig rapport doen aan de depata ten der Generale Synode 
voor de Zending. 

Ook op de naleving der instructie 's houdt de Raad op dezelfde wijze toezicht. 

A R T . 1 0 . 

Wanneer tusschen de Europeesche onderwijzers verschil ontstaat in zake de school of wan-
verhouding rijst, die aan de school schade zou doen, zal de Raad, zoodra hij dit bespeurt, 
ten spoedigste een onderzoek instellen, en de zaak tot beslissing brengen, behoudens beroep 
op de deputaten der Generale Synode voor de Zending. 

A R T . 1 1 . 

Ter oefening van het toezicht op het onderwijs, de huishouding der internen en het op-
zicht over de inlandsche helpers, wordt de school ten minste eenmaal in de maand door éénen 
der leden van den Raad van Toezicht bezocht. 

Beurtelings worden alle leden van den Raad hiervoor gedeputeerd, voor den tijd, die tusschen 
twee gewone vergaderingen verloopt. Het gedeputeerde lid brengt op de vergadering, waarop 
hij aftreedt, verslag uit van zijnen arbeid. 

Het lid, dat in de beurt op het gedeputeerde lid volgt, fungeer t als secundus. 
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A R T . 1 2 . 

De Raad houdt toezicht op het onderhoud en de reparatie der gebouwen. In kleine aan-
gelegenheden te dezer zake, waaronder dezulke worden verstaan, waarvan de uitvoering de 
kosten van f 100 niet te boven gaat, neemt de Raad beslissing en geeft hij last tot uitvoering. 
Bij alle grootere zaken geeft hij advies aan de deputaten der Generale Synode voor de Zending 
en wacht hunne beslissing af, except in zeer dringende gevallen. 

ABT. 1 3 . 

Ten minste éénmaal per j aa r en voorts zoo vaak hij dit noodig keurt , neemt de Raad 
inzage van de administratie van docent en directeur. 

Na het sluiten van het boekjaar ziet de Raad de rekening en verantwoording van docent 
en directeur na en geeft daarover advies aan de deputaten der Generale Synode voor de Zending, 

A R T . 1 4 . 

De Raad van Toezicht oordeelt over de te gebruiken geldmiddelen en het aan te schaffen 
meubilair. Hij ontvangt van docent en directeur opgave van wat naar hun oordeel noodig 
is. In Augustus zendt de Raad eene concept-begrooting te dezer zake toe aan de deputaten 
der Generale Synode voir de Zending, die deze vaststellen. 

A R T . 1 5 . 

Voorzoover de deputaten der Generale Synode voor de Zending aan den Raad van Toezicht 
kennis geven van de zaken, die zij aan docent en directeur opdiagen, houdt hij op de ui t -
voering daarvan toezicht. 

A R T . 1G. 

In geval de docent, de directeur of één der Europeesche onderwijzers een binnen of buiten-
landsch verlof begeert, zal de Raad, gezien het medisch attest, daarover oordeelen en ten 
spoedigste zijn advies ter kennis brengen van de deputaten der Generale Synode voor de Zending. 

In zeer dringende gevallen beslist de Raad zelf; docli als het een buitenlandsch verlof 
betreft , moet het besluit daartoe eenstemmig zijn genomen op eene vergadering, waar minstens 
twee derden der leden tegenwoordig zijn. 

A R T . 1 7 . 

Indien de docent, de directeur of één der Europeesche onderwijzers ontslag of emeritaat 
begeert, zal de Raad dit verzoek beoordeelen en advies uitbrengen aan de deputaten der 
Generale Synode voor de Zending. 

Wanneer naar het oordeel van den Raad ongevraagd ontslag of emeriteering moet plaats 
hebben, zal hij, behoudens het geval waarin Art . 23 der Zendingsorde heeft voorzien, hiervan 
bij gemotiveerd schrijven kennis geven aan de deputaten dei Generale Synode voor de Zending, 
na voorafgaande bespreking met den betrokken persoon. 

A R T . 1 8 . 

De Raad van Toezicht onderhoudt correspondentip met de deputaten der Generale Synode 
voor de Zending. 

In alle zaken betreffende de school dient hij hen van advies. 
Jaarlijks geeft hij verslag van zijnen arbeid aan de deputaten der Generale Synode voor de 

Zending. Dit jaarverslag wordt vastgesteld in de vergadering van Februari . 
Voorts rapporteert hij, zoo vaak hij zelf dit noodig keurt of de deputaten der Generale 

Synode voor de Zending rapport begeeren. 

A R T . 1 9 . 

Van de noodzakelijke uitgaven, die de Raad van Toezicht bij de uitvoering van zijnen arbeid 
heeft te doen, dient hij elk hal f jaar eene nota in bij de deputaten der Generale Synode voor 
de Zending. 
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ART. -20. 

De notulen en alle officieele stukken, waarvan register wordt gehouden, worden bewaard 
door den scriba, die ten allen tijde verplicht is, desgevraagd, inzage te geven van het 
archief aan de leden der vergadering. 

A R T . 2 1 . 

Veranderingen in dit reglement kunnen op iedere gewone vergadering worden aangebracht 
met volstrekte meerderheid van stemmen, de deputaten der Generale Synode voor de 
Zending gehoord. 

Aldus vastgesteld door de deputaten der Generale Synode voor de 
Zending, te Amsterdam, op 21 October 1903. 

Ds. H. DIJKSTRA, h. t. Voorzitter. 
Dr. J. HANIA, h. t. Scriba. 

Instructie voor den WelEd. Heer J. P. Zuidema, eerste 
leeraar, waarnemend directeur van de Keuchenius-School. 

(Bijlage IVb. Zendingsrapport II c.) 

Waarde Broeder in Christus! 

De Generale Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Arnhem 12 
Augus tus 1902 en volgende dagen, heeft aan hare deputaten voor de Zending onder Heidenen 
en Mohammedanen opgedragen om, gehoord het advies der Algemeene Vergadering, de 
instructie vast te stellen van hen, die aan de Keuchenius-school worden verbonden (Acta, 
A r t . 133, 10.) 

Ter uitvoering dezer opdracht leggen genoemde deputaten u de volgende instructie voor, 
vertrouwende daarbij, da t gij wel bereid zijt haar door onderteekening uwerzijds als u bindende 
te erkennen. 

1. Het is u opgedragen als eerste leeraar, waarnemend directeur aan de Keuchenius-school 
te arbeiden; en zulks onder gebondenheid aan alles wat door de Generale Synode in 
betrekking tot deze school is bepaald. 

2. Zoolang aan deze school geen directeur in functie is getreden, zult gi j die plaats 
vervullen. 

Daarbi j zal het to t uwen arbeid behooren: 
а. in de eerste afdeeling van de Keuchenius-school met behulp van de helpers, die aan 

de school zijn verbonden, het onderwijs te geven volgens een leerplan, zooals vastge-
steld wordt door de Algemeene Vergadering; 

б. de huishouding der internen te besturen en toezicht te houden op de leerl ingen; 
c. leerlingen aan te nemen, tot eene hoogere klas te bevorderen en desnoodig te ver-

wijderen, en zulks volgens de regelen door de Synode daarvoor gesteld; 
d. helpers aan te stellen en desnoodig te ontslaan, waarbij echter telkens noodig is de 

goedkeuring van den Raad van Toezicht; 
e. den arbeid der helpers te regelen onder advies van den Raad van Toezicht en op de 

helpers toezicht te houden ; 
f. de correspondentie te voeren met de deputaten der Generale Synode voor de Zending, 

hun tenminste elke zes maanden rapport betreffende de school te doen toekomen, 
telken jare zoo spoedig mogelijk rekening en verantwoording te doen van ontvangst 
en uitgaaf over het laatst verloopen boekjaar, en voorts uit te voeren wa t door hen 
u zal worden opgedragen in het belang der school; 

g. bij te wonen de Algemeene Vergadering van arbeiders op Midden-Java en aan 
den arbeid dier Algemeene Vergadering deel te nemen, terwijl de noodzakelijke 
kosten daaraan verbonden u, na ontvangen nota, zullen worden vergoed uit de 
generale k a s ; 
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h. aan den Raad van toezicht alle inlichtingen betreffende de school te verstrekken, die 
hij van u vragen zal, het advies van dien Raad in alle zaken der school in te winnen 
en aan zijne adviezen u te houden, met dien verstande dat u beroep openstaat op de 
deputaten der Generale Synode voor de Zending, die in alle zaken van verschil 
tusschen u en den Raad van Toezicht zullen beslissen; 

i. zoodra de tweede afdeeling der Keuchenius-school is gevormd en een docent in 
functie is getreden, broederlijk overleg met den docent te plegen betreffende de 
uitvoering van den u opgedragen arbeid, alsmede bij het indienen van voorstellen, 
die gij in het belang der eerste afdeeling meent te moeten doen, terwijl gij even-
tueele geschillen tusschen u en den docent zult brengen voor den Raad van Toezicht, 
wiens ui tspraak gij zult eerbiedigen, behoudens beroep op de deputaten der Generale 
Synode voor de Zending. 

3. Wanneer een directeur in funct ie is getreden, zal het u zijn opgedragen : 
a. de lessen te geven, die de directeur volgens advies van den Raad van Toezicht u 

zal aanwi jzen; 
b. den directeur in het houden van toezicht en in allen verderen arbeid op zijn verzoek 

behulpzaa n te zijn en broederlijk met hem samen te werken ; 
c. bij verschil tusschen u en den directeur u te wenden tot den Raad van Toezicht 

en diens uitspraak te eerbiedigen, behoudens beroep op de deputaten der Genei ale 
Synode voor de Zending; 

cl. bij te wonen de Algemeene Veigadering van arbeiders op Midden-Java en aan 
den arbeid dier vergadering deel te nemen, zullende de noodzakelijke kosten daarvan 
n worden vergoed. 

<>. den Raad van Toezicht de inlichtingen te verstrekken, die hij vragen zal. 
4. Uw dienst traktement zal zi jn: 

a. vrije woning of vergoeding van woninghuur tot een maximum van GO gld. per 
m a a n d ; 

h, een salaris v a n : 
200 gld. per maand, als gij geene onverzorgde kinderen heb t ; 
225 gld. per maand, als gij één of twee onverzorgde kinderen h e b t ; 
250 gld. per maand, als gij drie of vier onverzorgde kinderen heb t ; 
275 gld. per maand, als gij vijf of meer onverzorgde kinderen hebt. 

Ingeval van buitenlandsch verlof zal gedurende de reis en het verblijf in Nederland 
het t rak tement de helft bedragen van het diensttraktement, vermeerderd met vergoeding 
voor huishuur, tot een maximum van 25 gld. per maand. 

Het pensioen bij eervol ontslag zal bedragen: 
800 gld. per jaar en eene toelage van 100 gld. voor het eerste onverzorgde kind en 

50 gld. voor elk volgend onverzorgd kind. 
Het pensioen voor uwe weduwe zal bedragen : 
500 gld. per jaar en eene toelage voor onverzorgde kinderen van 100 gld. voor het 

eerste en 80 gld. voor elk volgend kind. 
Het weezenpensioen zal zijn: 
Voor den eersten onverzorgden wees 250 gld., den tweeden 180 gld. en eiken volgenden 

wees 100 gld. per jaar . 
Onder onverzorgde kinderen of weezen worden verstaan kinderen of weezen beneden 

23 jaren, die ongehuwd zijn en geene betrekking bekleeden, waardoor zij in hun onder-
houd kunnen voorzien. 

Bij uitzending en repatrieering met toes temming van de deputaten worden de reiskosten 
eerste klas voor u en voor het gezin vergoed, terwijl voor eerste uitzending en bij repatrieering 
voor inrichting hier te lande een alsdan te bepalen bedrag zal worden toegelegd. 

5. Bijaldien de staat van uwe gezondheid of die van uw gezin een binnen-of buitenlandsch 
verlof noodzakelijk doet zijn, zult ge u voorzien van een at test van eenen bevoegd genees-
heer, zoomogelijk van éénen of meer der missionaire artsen op het Zendingsterrein werkzaam. 

Met dit a t test zult gij u wenden tot den Raad van Toezicht. In dringende gevallen 
heeft deze Raad de bevoegdheid, om u een binnenlandsch verlof te verleenen en ook 
een buitenlandsch verlof, met dien verstande, dat het besluit daartoe met algemeene 
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stemmen genomen moet worden. In alle gevallen echter, waarin de beslissing van de 
deputaten der Generale Synode voor de Zending kan worden afgewacht, zult gij onder 
overlegging van het medisch at test en het advies van den Raad van Toezicht u tot 
deze wenden, die alsdan zullen beslissen. 

6. Eventueel ontslag of emeritaat kan u alleen worden verleend door de deputaten der 
Generale Synode voor de Zending, doch niet zonder advies van den Raad van Toezicht. 

7. W a t betreft uwe belijdenis en wandel, zult gij staan onder het toezicht der Kerk, op 
welker Zendingsterrein de school is gevestigd. 

Bij onverhoopte toepassing op u van Ar t . 23 der Zendingsorde staat het ter beoor-
deeling van de deputaten der Generale Synode voor de Zending, in hoeverre eventueele 
schorsing zal zijn met of zonder behoud van t raktement . Indien de censuur tot afsnijding 
voortvaart, zijt gij van dat zelfde tijdstip af ontslagen zijn uit uwen dienst, en vervallen 
voor u en de uwen alle aanspraken op t raktement of pensioen. 

8. Gehoord het advies van den Raad van toezicht, kan deze instructie door de deputaten 
der Generale Synode voor de Zending worden gewijzigd, doch wat de financiëêle regelingen 
betreft niet zonder uwe bewilliging. 

Aldus vastgesteld door de deputaten der Generale Synode voor de Zending, te Amsterdam, 
op 13 October 1904. 

Ds. H. DIJKSTRA, h. t. Praesps. 
Dr. J. HANIA, h. t. Scriba. 

BIJLAGE LXXVI1». 
(Art. 148.) Advies over E 1. 

W a a r door de Generale Synode alle punten op één na, die op het agendum onder letter E 
en in het rapport van de deputaten der Generale Synode voor de Zending worden vermeld, 
behandeld zijn, daar rest alleen nog aan uwe commissie een oordeel uit te spreken over 
letter E 1; dat is dus het rapport van de deputaten zelf. De broeders Ds. BREUKELAAR en 
Dr. WAGENAAR hebben aan de behandeling van dit onderwerp geen deel genomen, wijl zij 
zelf tot deze deputaten hebben behoord. 

Uwe commissie is er van overtuigd, dat alle leden der Synode wederom met groote 
belangstelling kennis hebben genomen van het uitvoerige rapport . In sobere taal is ons een 
klaar beeld geteekend van den velen arbeid, die door de deputaten voor de Zending is verricht 
en waarbij de arbeiders op het Zendingsveld hunne op prijs gestelde medewerking hebben 
verleend. Tal van gewichtige zaken zijn door deze broederen besproken en behandeld; en dat 
alles op eene wijze, die uwe volle goedkeuring verwerven mocht. Hoeveel tijd heeft dit alles 
gekost ; hoeveel kennis, onderzoek en nadenken werden hiertoe vere ischt ; hoeveel wijsheid, 
voorzichtigheid en kloekheid waren hiertoe noodig! Vooral de broederen Ds. DIJKSTRA, Dr HANIA 
en Ds. BREUKELAAR hebben onverpoosd en met altoos nieuwe opgewektheid gearbeid. Het 
verdient hartelijke waardeering, dat de deputaten belangloos zich zooveel moeite voor het ge-
wichtige Zendingswerk hebben getroost. Worden hunne bemoeiingen rijkelijk door onzen God 
gezegen 1, vele heidenen en Mohamedanen op Midden-Java en Soemba voor den Christus gewonnen 
en de kerk des Heeren in onze koloniën geplant! Dit zal voor de deputaten stellig de rijkste 
belooning zijn. 

Uwe commissie stelt voor (volgen de conclusiën in het artikel der Acta). 

A. G. HONIG, Rapporteur. 
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BIJLAGE LXXVIII. 
(Art. 151.) 

Advies inzake het gra vamen tegen eene zin-
snede van Art. 36 der Belijdenis. 

De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken, die in 1902 te Arnhem 
gehouden is, droeg aan Prof. Dr. H. B A V I N C K , Prof. Dr. H. H. K U Y P E R , 

Ds. T. Bos, Ds. A. L I T T O O Y , ouderlingen T . T R O M P en M. DE J O N G E ,TZN. alsmede 
aan Jhr. Mr. A. F. S A V O R N I N L O H M A N op, „de e. v. Synode te dienen van 
een advies in zate het gravamen tegen artikel 36 der Nederlandsche 
Geloofsbelijdenis en dit advies een half jaar te voren ter kennisse van 
de Kerken te brengen" (Acta Artt. 21 en 23). 

Het hier bedoelde gravamen, dat in 1896 op de Synode te Middelburg 
ingediend werd, luidde blijkens de Acta dier Synode (Art. 179) aldus: 

„Met alle leden der Synode den 11detl Augustus door den voorzitter 
opgeroepen, om door het opstaan van hunne zitplaatsen instemming te 
betuigen met de Formulieren van Eenigheid der Kerken, hebben ook 
ondergeteekenden aan deze oproeping gevolg gegeven, zonder daarbij 
uitdrukkelijk melding te maken van hun gravamen tegen ééne zinsnede 
in artikel 36 der Belijdenis. Zij onthielden zich hiervan, overmits zij niet 
anders onderstellen konden, dan dat dit hun gravamen genoegzaam aan 
hun medeleden bekend was. Nu echter (ook naar hun oordeel terecht) 
het voortbestaan van slapende gravamina, als gevaarlijk voor de zuiver-
heid der leer en mitsdien voor den welstand der kerken, door de Synode 
is afgekeurd, achten zij de Synode niet te mogen verlaten, zonder 
bezwaar te hebben ingebracht tegen den inhoud en de strekking van de 
derde zinsnede in artikel 36 van de Belijdenis der Kerken, als zijnde niet 
conform den Woorde Gods. Zij gaan hierbij uit van de h. i. onbetwistbare 
waarheid, dat wij, de Confessie onzer vaderen belijdende, onder de woorden 
waarin zij beleden, niets anders verstaan mogen, dan hetgeen zij zeiven, 
blijkens het stellige getuigenis der geschiedenis, met het bezigen dezer 
woorden bedoeld hebben; en dat, aldus verstaan en opgevat, deze derde 
zinsnede van artikel 36 onzer Belijdenis, bij oprechte en eerlijke uitlegging, 
o. m. aan de wereldlijke Overheid den plicht oplegt, om afgoderij en 
valschen godsdienst des noods met het zwaard uit te roeien, en dat het 
aan de Kerken is opgelegd, der Overheid dit als haren plicht te prediken. 
Zulks nu in strijd met den Woorde Gods achtende, rekenen zij zich in 
hunne consciëntie verplicht, deze uitspraak niet te belijden maar te ver-
werpen ; en stellen zij mitsdien hunne verklaring desaangaande in handen 
der Kerken, der Kerken oordeel hierover inroepende, en ten allen tijde 
bereid deze hunne verklaring, op grond van de Heilige Schrift, gestand 
te doen. 

F . L . l tüTGERS. P . BlESTERVELD. 

M . N O O R D T Z I J . A . K U Y P E R . 

U . K . W I E I . E N G A . H . B A V I N C K . 

L . L I N D E B O O M . J . H - D O N N E R . 

17 
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Oorspronkelijk had de Synode, met het oog op het gewicht van zulk 
een gravamen tegen de Belijdenis, geoordeeld, dat de beslissing niet 
behoorde plaats te vinden zonder dat ook de buitenlandsche Gereformeerde 
Kerken over dit gravamen waren gehoord. „Overtuigd", zoo luidde de 
considerans van haar besluit, »dat, zoo ergens dan vooral hier, met heilige 
ernst en kalme bezadigheid moet worden gehandeld; dat geen deel onzer 
Belijdenis in debat mag gebracht, alvorens ook buitenlandsche Kerken 
hierover geraadpleegd zijn; dat dit laatste ook daarom te meer noodig 
is, wijl alzoo van Nederland weer de stoot uitgaat, evenals vroeger, om 
ook die buitenlandsche Gereformeerde Kerken tot krachtiger handhaving 
van de belijdenis der waarheid op te wekken en de heerlijke eenheid van 
de Kerk van Christus over heel de wereld tot klaarder bewustzijn dier 
kerken te brengen, besluit zij: 

1°. behoorlijk acte te nemen van de nu bij de Synode ingekomen en 
onderteekende missive; 

2°. eene commissie van acht leden te benoemen, zijnde de broederen 
Dr. H. Bavinck, Ds. T. Bos, Mr. D. P. D. Fabins, Mr. Th. Heemskerk, 
Br. A. Kuyper, Bs. A. Liltooy. en de ouderlingen T. Tromp van Rotterdam 
en //. Windt van Haren, ten einde de volgende Generale Synode te dienen 
van advies in zake het ingediende gravamen; 

3°. dal hel op te stellen advies een vol jaar vóór hel bijeenkomen der 
volgende Generale Synode aan al de Kerkeraden der Gereformeerde Kerken 
zal toegezonden worden; 

4°. dat aan alle buitenlandsche Kerken, mei welke de onze in corres-
pondentie gelreden zijn, eene uitnoodiging vanwege de Gereformeerde 
Kerken, hier m Generale Synode vereenigd, verzonden zal worden, ten 
einde ook die Kerken, nadat haar ter bekwamer tijd het advies zal zijn 
toegezonden, en de Kerken hier den dag der beraadslaging over dit punt 
der Confessie zullen hebben vastgeslcld, door haar afgevaardigden gehoord 
mogen worden'''. 

Toen echter noch op de Generale Synode te Groningen in 1899 (Acta, 
Art. 41) noch op die te Arnhem in 1902 (Acta, Art. 13) het bedoelde 
rapport ingediend was en één der aangewezen deputaten verzocht had 
van zijne taak ontheven te worden, benoemde de Generale Synode niet 
alleen nieuwe deputaten, maar beperkte zij ook tegelijk hun mandaat. 
Blijkbaar wordt met dit „beperkt mandaat" in de eerste plaats bedoeld, 
dat deputaten ontheven werden van den last, hun door de Generale 
Synode te Groningen opgelegd, om hun advies vooraf ter kennisse te 
brengen van die buitenlandsche Kerken, met welke de onze in corres-
pondentie getreden zijn, en deze uit te noodigen afgevaardigden te 
zenden, die het oordeel dezer Kerken aan de Generale Synode zouden 
overbrengen. Van het hooren der buitenlandsche Kerken werd dus 
afgezien. 

Ook naar het oordeel uwer deputaten is liet, inwinnen van het advies 
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dezer kerken op de aangegeven wijze noch doeltreffend noch noodzakelijk. 
Niet doeltreffend, omdat het aantal der buitenlandsche Gereformeerde 

Kerken, welke met de onze in correspondentie staan, naar verhouding 
te gering is, dan dat haar oordeel zou kunnen of mogen gelden als eene 
beslissing van alle Gereformeerde Kerken, gelijk die bij de revisie der 
Confessie op de Synode te Dordt in de jaren 1618 en 1619 ver-
kregen werd. 

En niet noodzakelijk, omdat de meeste dezer buitenlandsche Kerken 
zich reeds op afdoende wijze over het punt in geschil hebben uitgelaten 
en uit de wijzigingen of nadere verklaringen door haar aan de Confessie 
toegevoegd haar gevoelen genoegzaam kan worden gekend. 

Voorts meenen uwe deputaten uit dit „beperkt mandaat" in de tweede plaats 
te mogen afleiden, dat het de bedoeling der Synode is, dat zij zich stipt 
zullen bepalen tot het ingediende gravamen en niet geroepen zijn, om een 
principieel advies te geven over de veel verder strekkende vraag, welke 
taak de christelijke Overheid heeft op religieus en ethisch gebied, of wat 
de verhouding moet wezen tusschen Staat en Kerk. 

De vroeger benoemde deputaten hebben wel in dien zin hunne taak 
opgevat; maar juist die breede opvatting is mede oorzaak geworden, dat 
zij met hunnen arbeid niet gereed zijn gekomen. Met het oog ook daarop 
heeft de Synode de taak der nieuw benoemde deputaten enger omschreven, 
en naar het oordeel uwer deputaten terecht. Het komt ook hun voor, 
dat de tijd nog niet rijp is voor eene dergelijke diep ingrijpende en veel 
omvattende dogmatische beslissing. 

Ook van dit gevoelen zijn uwe deputaten bereid rekenschap te geven. 
Zij erkennen gaarne, dat in den loop der historie zich eene gansch 

andere verhouding tusschen Staat en Kerk ontwikkeld heeft dan in de 
dagen onzer vaderen en in verband, daarmede bij velen de overtuiging 
zich gevestigd heeft, dat het niet de roeping der Overheid is om aan 
ééne bepaalde Kerk boven andere de voorkeur te schenken of ééne 
bepaalde religie (e verklaren tot religie van Staat. Intusschen zou met 
zulk eene negatieve uitspraak, gesteld dat men haar in de Confessie wilde 
opnemen, het vraagstuk, dat hier aan de orde is, niet opgelost zijn. De 
Kerk zou, om aan de andere zijde misverstand af te weren, evenzeer 
verplicht zijn tegenover de neutrale Staatsidee, de valsche scheiding van 
Staat en Kerk, het niet meer rekenen met de ordinantiën Gods voor het 
volksleven en de ontkerstening van de gedoopte natiën, positief haar 
dogma te stellen, wat volgens den Woorde Gods de roeping der Overheid 
is. Juist op dit punt echter ontbreekt tot nog toe die scherp belijnde 
en wel gefundeerde overtuiging, die alleen tot formuleering van een 
nieuw dogma leiden kan. Tal van vraagstukken komen hierbij aan de 
orde, die nog niet genoegzaam zijn doorgedacht en waaromtrent nog geen 
communis opinio is verkregen. Thans reeds een beslissing te willen 
nemen, zou een plukken zijn van de vrucht, vóór dat ze rijp was ; een 
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vooruitloopen op de leiding des Heiligen Geestes, die de Kerk in alle 
waarheid leiden moet. 

Waar ten slotte nog bij komt, dat zulk een nieuw dogma alleen dan 
genoegzame zedelijke autoriteit zou hebben, wanneer het werd vastgesteld 
met medewerking van allen, die de Gereformeerde Belijdenis zijn toegedaan. 
De droevige verdeeldheid op eigen kerkelijke erve en het weinige gemeen-
schapsbesef tusschen de Gereformeerde Kerken in de onderscheiden landen, 
maken het echter onmogelijk, dat thans reeds znlk eene revisie van de 
Confessie aan de orde komen kan. 

Zich daarom stipt bepalende tot het hun gegeven mandaat, hebben 
uwe deputaten gemeend alleen advies te moeten geven over het op de 
middelburger Synode ingediende gravamen. 

Blijkens de officieele verklaring door de bezwaarde broeders afgelegd, 
geldt dit gravamen niet artikel 36 in zijn geheel; ook niet wat in dit 
artikel gezegd wordt over den plicht der Overheid, ,0111 de hand te houden 
aan den heiligen kerkedienst, het Koninkrijk van Christus Jezus te doen 
vorderen en het Woord des Evangelies overal te doen prediken"; maar 
alléén en uitsluitend die ééne zinsnede, dat het de taak der Overheid is 
„om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valschen godsdienst". 

Hoewel de bezwaarden in hun gravamen enkel de zoo even aangehaalde 
woorden hebben vermeld, blijkt toch uit het verband duidelijk genoeg, 
dat mede bedoeld zijn de daarop volgende woorden: „en het rijk des 
antichrist te gronde te iverperi\ Immers in het te gronde te werpen ligt 
evenzeer de gedachte aan geweld opgesloten, waartegen het gravamen 
zich richt. 

Volgens de bezwaarde broederen kan deze zinsnede „blijkens het stellige 
getuigenis der geschiedenis" „bij oprechte en eerlijke uitlegging" niet 
anders beteekenen, dan dat daardoor o. m. „aan de wereldlijke Overheid 
den plicht wordt opgelegd om afgoderij en valschen godsdienst desnoods 
0. m. met het zwaard uit te roeien". Zulks nu achten zij „in strijd met 
den Woorde Gods, waarom zij zich in hunne consciëntie verplicht rekenen, 
deze uitspraak niet te belijden maar te verwerpen''. Terwijl zij zich 
bereid verklaren „deze verklaring ten allen tijde op grond van de Heilige 
Schrift gestand te doen". 

Van dit laatste aanbod hebben uwe deputaten gemeend geen gebruik 
te moeten maken. Vooreerst niet, omdat de bewijzen, die deze broeders 
hiervoor uit de Schrift meenen te moeten aanvoeren, door hen reeds 
meermalen en met groote uitvoerigheid zijn uiteen gezet. Terwijl voorts 
de Synode door in de commissie van advies enkele der bezwaarde broeders 
te benoemen, hun daarmede van zelf de gelegenheid schonk hun gevoelen 
desvereischt nog nader toe te lichten. 

Hoe beperkt deputaten hun taak opvatten, ze ontveinzen zich echter 
geen oogenblik den diepen ernst van de taak hun opgelegd. De wensch 
der buitenlandsche afgevaardigden op de Synode te Dordt uitgesproken, 
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dat onze Kerken hare heerlijke Belijdenis, die met het bloed van zoovele 
martelaren bevestigd was, ongeschonden mochten bewaren tot de weder-
komst van Christus, vindt weerklank ook in hun hart. Waar het thans 
sinds de Dordtsche Synode de eerste maal is, dat de Synode geroepen 
wordt uitspraak te doen over een gravameu tegen een deel dezer Belijdenis, 
behoort wel de grootste bedachtzaamheid in acht genomen te worden, 
opdat niet noodeloos één steen worde losgerukt uit het gebouw, dat onze 
vaderen ons hebben nagelaten. 

Toch konden en mochten deputaten u daarom niet adviseeren dit 
gravamen te laten rusten. Waar broeders uit gewetensdrang verklaren, 
dat zij op grond van de H. Schrift tegen een deel der Confessie bezwaar 
hebben, daar zou de Synode, door over dit gravamen geene uitspraak te 
doen, niet alleen op bedenkelijke wijze het gezag der Confessie verzwakken, 
maar wat nog erger is, te kort doen aan het grondbeginsel van alle 
Gereformeerde Belijdenis, dat Gods Woord alleen richtsnoer is voor ons 
geloof en leven. Hoe hoog we ook onze Belijdenis stellen, eene Kerk die 
desgevraagd zou weigeren hare belijdenis aan Gods Woord te toetsen, 
zou ophouden eene Protestantsche Kerk te zijn. 

Alsnu overgaande tot het ingediende gravamen zelf, komt liet uwen 
deputaten voor, dat in de eerste plaats onderzoek moet worden gedaan, 
of de zin en beteekenis, die de bezwaarde broeders aan de gewraakte zinsnede 
hechten, juist is of niet. Bleek toch hunne uitlegging onjuist te zijn, dan 
zou daarmede de grond van het gravamen zelf vervallen zijn en verdere 
toetsing hunner bezwaren aan de Schrift overbodig wezen. 

Nu zijn uwe deputaten met de bezwaarde broederen van oordeel, dat 
„wij de Confessie onzer vaderen belijdende, onder de woorden, waarin zij 
beleden, niet anders verstaan mogen dan hetgeen zij zeiven, blijkens het 
stellige getuigenis der geschiedenis, met deze woorden bedoeld hebben". De 
Confessie is een historisch acte stuk en moet daarom ook op historische wijze 
worden uitgelegd. Elke poging 0111 de woorden van de Confessie te ver-
klaren in eenen zin, die lijnrecht in strijd is met de bedoeling der opstellers, 
moet daarom reeds op historische gronden worden afgekeurd r). Maar 
nog veel zwaarder weegt bij uwe deputaten de bedenking, dat wie op dit 
ééne punt, met hoe goede bedoelingen ook, de historische beteekenis 
loslaat, daarmede den weg opent om, schijnbaar aan de Confessie vast-
houdende, haar eene ganscb andere meening onder te schuiven dan door 

') In het proces iloor de Vrije Kerk van Schotland tegen de Vereenigde Vrije Kerk 
gevoerd, waarbi j de strijd evenzeer liep over eene verklaring van een deel der Confessie, 
heef t ook de Lord Chancellor bij de eindbeslissing door het Hooger Huis zeer beslist het 
s tandpunt ingenomen, dat de beteekenis dei' Confessie uit de historie van dien tijd en de 
bedoeling der opstellers moest worden verklaard. Zie A, TAYLOR INNIS, Free Church Union 
Case, 1904, p. 24 en v.v. 
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hare auteurs is bedoeld. Dat dit gevaar niet denkbeeldig is, blijkt wel 
het best, wanneer men ziet, hoe verschillende presbyteriaansche Kerken 
in Schotland en Amerika eene reeks nadere verklaringen aan de Confessie 
hebben toegevoegd, die min of meer naar het arminianisme overhellen, 
niettegenstaande deze Kerken verklaren de Westminstersche Confessie, 
wier calvinistisch karakter onverdacht is, ongeschonden te willen be-
waren. Terwijl ten slotte deze zelfde methode van exegese, in de 
school van Coccejus ook op de Schrift toegepast, genoegzaam getoond 
heeft, hoe daarmede alle vastheid van de Confessie wordt ondermijnd 
en de bedenkelijkste ketterijen kunnen worden binnengeloodst. Het 
geschil loopt dus niet alleen over eene quaestie van exegetische methode, 
maar raakt wel degelijk het gezag, de vastheid en den inhoud der Con-
fessie zelve. 

Nu is zeer zeker door sommige broeders het gevoelen wel verdedigd, 
dat men bij de uitlegging der Confessie niet in dien strikten zin gebonden 
is aan de bedoeling der opstellers, omdat de Confessie de levende uiting 
is van de geloofsovertuiging der gemeente ook in onzen tijd en daarom 
alleen de letter der Confessie heeft te beslissen. Volgens hen nu schrijft 
onze Confessie in de gewraakte zinsnede wel aan de Overheid de taak 
voor om de afgoderij en den valschen godsdienst te weren en uit te 
roeien, maar laat zij de keuze der middelen en wegen, waardoor de Over-
heid dit doel te bereiken heeft, vrij. De Overheid kan dit dus doen 
door maatregelen van dwang of geweld, maar zij mag het desverkiezende 
ook doen door overal „het Woord des Evangelies te doen prediken" en 
voorts van alle vervolging of onverdraagzaamheid inzake de religie zich 
te onthouden. Waar nu de ondervinding geleerd heeft, zeggen deze 
broederen, dat elke maatregel van geweld en vervolging het hier bedoelde 
kwaad niet stuit en keert maar veeleer bevordert, en dat het rijk van 
den antichrist en de afgoderij alleen overwonnen kunnen worden door 
de zuivere prediking des Woords, oordeelen zij dat de Overheid deze taak 
het best volbrengen kan door van alle vervolging af te zien en alleen 
geestelijke wapenen te gebruiken. Volgens hun inzicht eischt de letter 
der Confessie dan ook niet, dat de Overheid geweld gebruiken moet. 
Immers, zoo merken zij op, artikel 36 zegt niet, dat de Overheid 
„ketters en afgodendienaars" moet weren en uitroeien, maar „afgoderij 
en valschen godsdienst"; en het woord „uitroeien" sluit wel in zich 
het denkbeeld van geweld, wanneer het gebruikt wordt in verband 
met levende wezens, maar niet wanneer het gezegd wordt van zaken of 
denkbeelden. Het gebruiken van geweld wordt in artikel 36 dus wel niet 
verboden, maar toch evenmin gebiedend voorgeschreven. Op soortgelijke 
wijze heeft de Vrije Kerk van Schotland getracht het bezwaar van velen 
tegen eene gelijkluidende plaats in hare Confessie uit den weg te ruimen, 
door in haar acte van 1 Juni 1846 (act anent questions and formula) 
te verklaren, dat „hare Kerk wel vasthield aan dezelfde schriftuurlijke 
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beginselen ten opzichte van de plichten der naties en hare heerschers 
met betrekking tot de ware religie en de Kerk van Christus, waarvoor 
zij tot hiertoe gestreden heeft ; maar dat zij alle beginselen, die tot 
onverdraagzaamheid en geloofsvervolging leiden, afwijst en loochent en 
ttif t gelooft, dal hare Confessie of eenig deel daarvan, mits eerlijk uitgelegd, 
zulke verdraagzaamheid of vervolging begunstigt" 1). 

Intusschen heeft Dr. P H . S C F I A F F , de uitnemende kenner der symbolen, 
eene zoodanige uitlegging niet ten onrechte als onjuist afgekeurd 3); en 
naar het oordeel uwer deputaten is ze, hoezeer ook met een beroep op 
de letter onzer Confessie verdedigd, toch niet wel te handhaven. 

Reeds de woorden zelf der Confessie laten, naar de overtuiging uwer 
deputaten, deze opvatting niet toe. 

Er is sprake van een ambt of taak der Overheid (de fransche tekst 
heeft oflice; de latijnsche officium), gelijk dan ook in de oorspronkelijke 
editie van 1562 staat: het is hare ambt ende officie. En die taak zelf 
wordt aldus omschreven, dat de Overheid heeft te weren, uil te roeien en 
te 'gronde le werpen (de fransche tekst heeft öter, ruiner et détruire; de 
latijnsche &ubmoveant; evertant et diruant, terwyl de oorspronkelijke editie 
van 1562 in plaats van uitroeien heeft te niele le doen). Deze sterke 
uitdrukkingen sluiten alle gedachte uit, alsof de Overheid hier slechts 
lijdelijk had toe te zien of alleen met geestelijke wapenen de afgoderij 
had te doen weerstaan. En wat alles afdoet, de Schriftuurplaatsen, 
waarop de Confessie tot staving van dit gevoelen zich beroept (in de 
oorspronkelijke editie van 1562 evenals in die van 1582) n. 1. I Kon. 
1 5 : 1 2 en II Kon. 23 : 1 en v.v., waarin sprake is van de koningen Asa 
en Josia, die de afgoden wegdeden uit het land, toonen genoegzaam, in 
welken zin dit uitroeien der afgoderij is bedoeld. 

Ook over de vraag, wat onder afgoderij, valsche godsdienst en het 
rijk van den antichrist te verstaan is, meenen uwe deputaten, dat kwalijk 
verschil van gevoelen kan bestaan. Wel is de opmerking terecht gemaakt, 
dat hiermede niet bedoeld zijn ketterijen of dwaalleeringen in den ge-
wonen zin des woords ; want de uitdrukking valsche godsdienst beteekent 
hier niet eene valsche geloofsovertuiging of religie maar, gelijk uit den 
franschen tekst onzer Confessie (faux service de Dieu) en den latijnschen 
(adulterinum Dei cultum) afdoende blijkt, de valsche eeredienst. In dien 
zin heeft YoEiiüh gelijk, wanneer hij in zijne Disp. Theol., t. III., p. 806 
en Pol. Eccl. t. II, p. 422 opmerkt, dat het uitroeien of dooden der 
ketters geen geloofsartikel onzer Kerken is Maar aan de andere zijde 
meenen uwe deputaten, dat het toch ook niet aangaat, onder afgoderij 
en valschen godsdienst alleen of in de eerste plaats de heidensche af-

1) A. TAYLOR INNES. The Law of Creeds in Seotlatid, 1 9 0 2 , p. 3 3 2 

2) PH. SCHAFF. The Creeds of Christendom, 1899, t. 1. p. 799. 
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goderijen ot valsche godsdiensten zooals die der Maliomedanen te verstaan 
Reeds de bijvoeging van liet rijk van den antichrist weerspreekt dit. 
Het lijdt toch geene tegenspraak, dat onze vaderen met deze woorden 
voornamelijk het oog hadden op den paus en de Roomsche Kerk, gelijk 
zij dan ook in de voorrede vóór de Leerregels van Dordt spreken van 
„de tyrannie des Roomschen antichrists ende de schrickelijcke afgoderie 
des pausdoms". Evenzoo wordt in den Heidelbergschen Catechismus (vraag 
80) de Mis eene „vervloekte afgoderij" genoemd; en in artikel 29 onzer 
Confessie gesproken van de „afgoderijen'' der valsche, d. i. der Roomsche 
Kerk. De bedoelde uitdrukkingen slaan dus in de eerste plaats op de 
Roomsche Kerk, en voorts op elke Kerk of secte, die naar het oordeel 
der vaderen, wat dit punt aangaat, niet de Roomsche Kerk op eene lijn 
te stellen zij. 

Moeilijker is daarentegen de vraag te beantwoorden, of de bezwaarde 
broederen recht hebben, wanneer zij in hun gravamen beweren, dat onder 
de middelen, waarmede de Overheid deze taak te volbrengen heeft, o. m. 
de doodstraf behoort Uit het woord uitroeien zelf blijkt dit wel niet, 
omdat hier sprake is van zaken (afgoderij, valsche godsdienst en het 
rijk van den antichrist) en niet van personen. Maar dat onze Gerefor-
meerde Kerken wel degelijk oordeelden, dat de Overheid geroepen was, 
om degenen, die zich aan deze zonden schuldig maakten, te straffen en 
desnoods te dooden, kan moeilijk worden betwist. Wel hebben zij de 
doodstraf in zulk een geval steeds als uiterste remedie beschouwd; maar 
dit raakt alleen de toepassing; en in beginsel hielden zij wel degelijk 
staande, dat de Overheid het zwaard van God ontvangen had om ook 
zulke boosdoeners te straffen. Het verband van artikel 36 zelf wijst 
dit uit: want aan de bedoelde zinsnede gaan vlak vooraf de woorden, 
dat „God der Overheid het zwaard in handen heeft gegeven tot straffe 
der boozen en bescherming der vromen". En dat dit niet alleen ziet 
op de overtredingen tegen de tweede tafel der wet maar evenzeer op die 
tegen de eerste tafel, waaronder de afgoderij en de valsche godsdienst 
valt, blijkt genoegzaam uit het feit, dat onze Kerken op haar eerste 
Nationale Synode te Emden in 1571 besloten hebben ook de Fransche 
Confessie te onderteekenen, en in deze Confessie uitdrukkelijk staat: „om 
deze oorzaken heeft God het zwaard in de handen der Overheidspersonen 
gegeven om tegen te gaan de zonden, die begaan worden niet alleen 

') Over het algemeen oordeelden onze vaderen zelfs, dat de Overheid niet geroepen was om 
met geweld de afgoderijen der heidenen ui t te roeien of de heidenen, Joden en Mahome-
danen te stiaffen. BEZA, Trad. Tlieol. ed. 1552, p. 157 zegt, dat het beter is voor dezulken 
God te bidden om bekeering dan de Overheid te vragen hen te straffen. Zie voorts a 
MARCK, Compendium Theologiae, ed. 1722, p. 69, en vooral DE MOOR, Conimentarius per-
peluus, t. VI, p. 490 enz., waar dit me t beroep op het getuigenis van verschillende 
Gereformeerde theologen bewezen wordt. Ook MARESIUS in zijne Uitlegging van de Geloofs-
belijdenis, p. 552 zegt uitdrukkelijk, dat met de woorden afgoderij en valsche godsdienst 
beioeld zijn „de Roomsche antichrist en diens tyrannie en ergerlijke dwalingen". 
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tegen de tweede tafel van de geboden Gods, maar ook tegen de eerste 
tafel". Ook het beroep, dat onze vaderen bij dit gedeelte van de Confessie 
deden op de Schrift en met name op den reformatorischen arbeid van 
koning .losia, waarvan gemeld wordt in II Kon. 23, wijst dit afdoende 
ui t ; want hier is niet alleen sprake van het wegdoen der afgodsbeelden 
maar ook, in vs. 20, van „het slachten der priesteren der hoogten op 
hunne altaren". 

Laten de duidelijke bewoordingen onzer Confessie dus geenen twijfel toe 
omtrent den zin en de beteekenis der gewraakte zinsnede, ook het „ge-
tuigenis der historie", waarop de bezwaarde broederen zich beroepen, 
bevestigt naar het oordeel uwer deputaten hunne opvatting volkomen. 

In de eerste plaats wijzen uwe deputaten u daartoe op het getuigenis, 
dal onze Nederlandsche Kerken zelve desaangaande afleggen. 

Gelijk bekend is heeft G U I D O D'E B R E S onze Nederlandsche Confessie 
grootendeels vervaardigd naar het model der Fransche Confessie, die in 
1 5 5 9 door de Synode te Parijs is vastgesteld. Toch is G U I D O D E B R E S 

deze Confessie niet slaafs gevolgd ; maar hier en daar heeft hij niet on-
belangrijke wijzigingen aangebracht, zooals ook met name geschied is 
in artikel 36; want de geheele derde zinsnede over de taak der Overheid, 
om de hand te houden aan den heiligen kerkedienst en de afgoderij uit 
te roeien, komt in de fransche Confessie niet voor. De oorsprong van 
deze zinsnede nu is niet moeielijk na te gaan; want G U I D O DE B R E S heeft 
hier, gelijk op meerdere plaatsen, gebruik gemaakt van de Institutie 
van Calvin om onze Confessie te verrijken. Dat dit ook hier het geval 
is, blijkt uit Boek IV hfdst. 20 § 3, waar Calvijn zegt dat, „de burger-
lijke regeering niet alleen dient, opdat de menschen mochten leven enz., 
maar ook opdat er geene afgoderij noch lastering tegen Gods naam en tegen 
zijne waarheid noch andere dergelijke schandalen en ergernissen legen de 
religie in hel openbaar zouden ontslaan en onder het volk gezaaid worden". 
Hij verklaart voorts uitdrukkelijk, dat hij „die burgerlijke ordening goed-
keurt, die daarnaar tracht, dat de ware religie, die in Gods ivel begrepen 
is, niet openlijk door openbare goddeloosheden vrijelijk en ongeslra/t (impune) 
geschonden en verontreinigd worde '. En in § 9, waar hij wederom over 
de zorg der Overheid voor de religie spreekt, houdt hij niet alleen 
staande, dat het de eerste taak der christelijke prinsen en magistraten 
is om te zorgen voor de zuiverheid der religie, maar veroordeelt hij ook 
scherp het gevoelen van hen, „die wel wilden dat de Overheid, God en 
de religie terzijde stellende, zich alleen bemoeien zou met de gerichts-
handeling onder de menschen" en „gaarne zouden zien, dat er geene 
rechters iii de wereld waren, die de schenders der godsdienstigheid straffen 
mochten". Deze uitdrukkingen van Calvijn, wiens gevoelen bij de uitlegging 
onzer Confessie altoos in de eerste plaats verdient gehoord te worden, 
zijn niet alleen van belang, omdat zij ons den oorsprong der bedoelde 
zinsnede verklaren, maar nog veel meer omdat ze doen zien, op welke 
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wijze „weren en uitroeien van alle afgoderij" moet worden opgevat. De 
bedoeling is, dat op het publieke terrein des levens afgoderij, valsche gods-
dienst, godslastering enz. door de Overheid niet straffeloos mag geduld 
worden. 

Dat onze Nederlandsche Kerken steeds in dien zin de taak der Over-
heid hebben opgevat, blijkt genoegzaam uit haar eigen historie. Uwe 
deputaten kunnen hier slechts op enkele uitspraken en feiten wijzen 
maar meenen, dat deze duidelijk genoeg spreken 

Vooreerst wijzen zij er op, dat in het officieele schrijven, dat door onze 
Kerken bij de Confessie gevoegd is en tot opschrift draagt: „Vermaninghe 
tot de Ouerheyt", uitvoerig gehandeld wordt over de vraag, of de Over-
heid het recht heeft de ketterij te straffen. Hoewel nu ketterij niet het-
zelfde is als afgoderij of valsche godsdienst, zoo zal toch niemand ont-
kennen, dat, waar de Overheid geroepen wordt geacht om de ketterij 
d. w. z. de persoonlijke dwaling desnoods met het zwaard te straffen, 
ditzelfde a fortiori geldt van de zooveel erger zonde van afgoderij en 
valschen godsdienst. Onze Kerken nu toonen in dit schrijven uitnemend 
goed het gevoelen te kennen van hen, die achten dat de Overheid liever 
met het geestelijke dan met het materiëele zwaard de ketterij moet 
tegengaan. „Het meeste deel der oude Leeraers hebben gheacht, dat der 
Ouerheyt niet gheoorlooft en is, de consciëncien aen te roeren, om die 
te verweldighen ende te bedwinghen te gheloouen, mitsdien dat het 
materiael sweert haer in de handen gegeuen is, om de roouers, dieuen, 
doodtslaghers, ende andere, die dese menschelicke regeringhe beroeren, 
te straffen. Maar aengaende der religie ende het ghene, dat totter 
zielen behoort, het eenich geestelick sweerdt des Woordts Gods moet 
ende mach hierin neerstelick remedieren, sclieydende den ijner ende 
Religie, die yemandt beschermt vande oproericheydt ende verstooringhe 
der regeeringhe". In plaats echter van met dit gevoelen hunne instemming 
te betuigen, verwerpen en weerspreken zij het: „Maer wy zijn in dese 
sake te vreden, niet te volghen noch te gheloouen dese goede Leeraers. 
Wy belijden, dat de Ouerheyt moet de kennisse hebben der ketterien, 
de welcke wy toestaen te zijn verstooringhen onder het ghemeyn volck, 
soverre dat onder dit decksel de onnooselheyd niet verdruckt en worde 
door het eenich aenbrenghen van synen vyanden, sonder gliehoort ende 
verstaen te worden ; maer dat de Ouerheydt dencke op het ghene, dat 
de wijse man seyt: Wie den Godloosen recht seyt te wesen, ende den 
gherechten verdoemt, die zijn beyde den Heere eenen grouwel. Waerby 
het van noode is, dat de Richter van hemseluen bekenne ende versekert 
zy,van de ongherechticheyet ende ketterije, door den Woorde Gods ouerwonnen 
eer hy syne handt wt steke, om den beschuldichden te oueruallen". Al 
eischen onze Kerken dus, dat niet op lichtvaardige gronden en niet onverhoord 
de aangeklaagde zal werden veroordeeld, het recht der Overheid om de 
ketterij te straften wordt met nadruk gehandhaafd. 
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Evenzoo geschiedde dit in het verzoekschrift, dat de Nederlandsche 
vluchtelingenkerk te Londen in 1575 aan de Overheid richtte, toen deze 
over vier Nederlandsche wederdoopers het doodvonnis had uitgesproken. 
Men verzocht wel dit doodvonnis in eene andere straf te veranderen, 
maar verklaarde te gelijk: „Hoewel wy gheensins en staen in etlicker 
dwalynghe die meenen, dattet eener christelicker Ouerheit niet georlooft 
zy te straffen de hertneckighe voorstanders der ketterien, die teghen 
God ende synen waren godsdienst lasteren, ende die het simpele volck 
met verkeerde ende oproerighe Ieerynghen verleiden, die by gheen 
andere middelen ten rechten weghe connen ghebracht worden" 1). 

En om nog eene derde uitspraak onzer Kerken aan te halen, in de 
remonstrantie door de Kerken van Zuid-Holland in 1575 bij de Staten 
ingediend waarin uitvoerig over het onderscheid der burgerlijke en 
kerkelijke regeering gehandeld wordt, staat: „ Der magistraet officie 
is den wterlicken affgodendiensl doer mandamenlen le verbieden en de 
godslasterers te straffen'1''3). 

Uwe deputaten herinneren er u voorts aan, hoe onze Kerken juist 
op grond 'van wat in artikel 36 als taak der Overheid beleden werd, 
bij de Overheid voortdurend er op hebben aangedrongen, dat zij 
plakkaten en ordonnantiën zou maken tegen de „oefeningen van de 
pauselijcke affgoderije ende superstitiën", de Wederdoopers of Menno-
nieten in het land niet zou dulden, de samenkomsten der Remonstranten 
en zelfs der Lutherschen of Martinisten zou verbieden, om te zwijgen 
van de nog veel scherpere maatregelen, die de Kerken wilden, dat de 
Overheid nemen zou tegen de secten als de David-Joristen en Familiaristen 
in de 16e en de Hattemisten en Labadisten in de 17e eeuw. Dit alles 
levert wel den treffendsten commentaar op wat onze Kerken in 
artikel 36 hebben beleden en toont in welken zin het weren en uitroeien 
van afgoderij en valschen godsdienst door hen is bedoeld. 

In de tweede plaats vestigen uwe deputaten de aandacht op hetgeen 
aangaande de taak der Overheid ten opzichte van afgoderij, ketterij, 
enz. in de Geloofsbelijdenissen der buitenlandsche Kerken wordt geleerd. 

Waar de Gereformeerde Kerk niet als de Luthersche en Roomsche 
hork ééne Geloofsbelijdenis bezat, die voor allen gold, maar elke landskerk 
haar eigen Belijdenis formuleerde, daar hebben de Gereformeerde Kerken 
om hare eenheid te doen uitkomen steeds nadruk gelegd op de „harmo-
uia Coufessionum", de onderlinge overeenstemming harer Belijdenis-
schriften, en zijn zelfs op bevel der Kerken uitgaven verschenen, waarin 
deze Confessies gezamenlijk waren afgedrukt. Uwe deputaten meenen 
daarom het recht te hebben tot verklaring van onze eigen Geloofs-

') HFSSELS, Ecclesiae Londino-Batavae Archivnm. DJ, III, p. 317. 
2) REITSMY en VAN VEEN, Acta der Prov. en Part, Syn. D l . I I , p. 1 6 1 . 
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belijdenis ook op deze buitenlandsche Confessies uwe aandacht te mogen 
vestigen. 

13e Berner Synode van 1532 verklaarde in hare Lehrartikel, waarin 
uitvoerig over de macht der wereldlijke Overheid gehandeld wordt, wèl 
dat de Overheid geene macht heeft zich in te laten met liet geweten, 
maar „daarom", zoo gaat zij voort, „zullen zij de goddelijke regeering 
niet nalaten, voorzoover deze uitwendig is; en den vrijen loop der genade 
zullen zij door hun macht als medehelpers Gods bevorderen ; dat wil 
zeggen, dat zij zich houden aan de gezonde leer, de dwaling en verleiding 
afwenden, alle godslastering en openbare zonden in godsdienst en leven 
weg doen" 1). 

De eerste Helvetisehe Confessie van 1536 gaat in artikel 24 nog veel 
verder: „Al degenen, die van de heilige gemeenschap en het gezelschap 
der Kerk zich afscheiden en afzonderen, vreemde, ongoddelijke leer in de 
Kerken invoeren of zulke leer aanhangen, welk euvel in onzen tijd bij 
de wederdoopers meest gevonden wordt, zoo zij naar de waarschuwing 
der Kerk en de christelijke vermaning niet luisteren en die gehoorzaam 
zijn, maar hardnekkig in hun twist en dwaling tot nadeel en verleiding 
der Kerk willen volharden, dezidken zullen door de niaehl der Overheid 
gestraft en in toom gehouden wo> den, opdat zij de kudde Gods met hunne 
valsche leer niet vergiftigen en bevlekken". En evenzoo wordt in artikel 
26 als taak der Overheid aangegeven, „dat zij de ware eere Gods en 
den rechten godsdienst met bestraffing en uitroeiing van alle godslastering 
bescherme en bevordere" 2). 

En nog scherper spreekt zich de tweede Helvetisehe Confessie van 1562 
uit in artikel 30: „De voornaamste taak der Overheid is voor den vrede 
eu de publieke rust te zorgen en deze te bewaren. Dit zal de Overheid 
zeker nooit gelukkiger kunnen doen dan wanneer zij in waarheid god-
vreezende en godsdienstig is, namelijk wanneer zij naar het voorbeeld 
van de meest heilige koningen en prinsen van het volk des Heeren de 
prediking der waarheid en het zuivere geloof zal bevorderen en de 
leugens en alle bijgeloof met alle goddeloosheid en afgoderij zal uilroeien 
en de Kerke Gods zal beschermen. Want metterdaad leeren wij dat de 
zorg voor de religie in de eerste plaats toekomt aan de heilige Overheid. 
Laat zij daarom het Woord Gods in hare handen houden en zorgen, 
dat niets geleerd worde wat daartegen strijdt. . . Laat zij de gerechtig-
heid oefenen door rechtvaardig te oordeelen; want zij heeft het zwaard 
van God niet tevergeefs ontvangen. Zij gebruike daarom dit zwaard 
Gods tegen alle misdadigers, oproermakers en godslasteraars. Zij straffe 
ook de onverbeterlijke ketters (die waarlijk ketters zijn) en die niet ophouden 

') MULLER, Die Bekenntnisschriflen der reformiertea Kirche, 1903, blz. 3'2 
2) t. a p blz. 108, 109. 
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de majesteit Gods te lasteren en de Kerke Gods te beroeren, ja haar geheel 
te verderven" l). 

De Engelsehe Confessie van 1553 zegt in artikel 36: „Wij geven 
niet aan onze koningen het recht om het woord Gods of de sacramenten 
te bedienen, maar alleen dat voorrecht, dat wij zien dat God zelf in de 
Heilige Schriften aan alle vrome vorsten gegeven heeft, dat zij namelijk 
alle staten eii rangen, die door God hun zijn toevertrouwd, hetzij deze 
kerkelijk of burgerlijk zijn, regeeren en niet hel burgerlijk zwaard zullen 
bedwingen alle wederspannigen en kwaaddoeners." 2) 

De Sehotsche Confessie van 1560 verklaart in artikel 24 dat „het de 
voornaamste taak der koningen, vorsten en andere overheden is, dat zij 
de zuivere religie beschermen en de bezoedelde van vlekken reinigen: 
want zij zijn niet alleen ingesteld tot bewaring der burgerlijke orde maar 
ook tot bescherming van de religie, opdat zij de afgoderij en alle bijgeloof, 
die in haar gebied ontstaan zou, onderdrukken, gelijk te zien is in David, 
Josaphat, H'tskia, Josia en andere koningen, die wegens hun brandenden 
ijver voor de handhaving der zuivere religie bijzonderen lof hebben 
verkregen" 3). 

Evenzoo oordeelt de Erlaulhaler of Hongaarsehe Confessie van 1562: 
„de eerste taak der Overheid is, dat zij hare handelingen richte naar 
het voorschrift der wetten. Vervolgens drage zij zorg voor de handhaving 
van de beide tafelen (der wet). Zij zorge dat het Woord Gods recht in 
haar gebied verkondigd worde; de godloochenaars en meineedigen straffe 
zij. Zij roeie uit de afgoden, de ontuchtige kloosters van monniken en 
nonnen, die als hel ware bordeelen zijn. Zij straffe met lichamelijke straf 
de ketters, wier schuld bewezen is, die hardnekkig zijn en voor de waarheid 
niet willen wijken. De conciliën en Augustinus en Ambrosius leeren, dat 
het de taak der vorsten is, dat de ongeloovigen gedwongen worden tot 
het geloof en dat de onheilige en afgodische diensten van God worden 
uitgeroeid. Dwing ze om in te gaan" 4). 

Opmerking verdient echter, dat in de tweede Hongaarsehe Confessie, 
die in hetzelfde jaar verscheen en die zich bijna woordelijk aansluit bij 
B E Z A ' S Professio fidei, in cap. 5, artikel 32 „van het ambt van de chris-
telijke Overheid", de volgende woorden met opzet zijn weggelaten, die bij 
B E Z A voorkomen: „Ook moet hier door ons niet geluisterd worden naar 
hen, die onder voorgeven van eene valsche lankmoedigheid en met bewijs-
redenen, die niet alleen niets zeggend en dwaas zijn. maar die zelfs 
gepaard gaan .net groote onvroomheid en heiligschennenden overmoed, 
de valsche profeten en ketters onttrekken aan het zwaard der christelijke 
vorsten, terwijl er daarentegen geen slag van menschen is, dat met grooter 

'•) t. a. p. blz. '220. 
-) t. a. p. blz. ,"i20. 
3) t. a. p. bl7. 262. 
4) t. a. p. blz. 313. 



2 8 6 

gestrengheid door de christelijke Overheid moet gestraft worden, gelijk 
het uitgedrukte woord Gods beveelt en de vrome vorsten steeds hebben 
gedaan. Exod. 23 : 20. Deut. 13 etc.''1). Men ziet hieruit, dat de Hongaarsche 
Kerk deze uitdrukkingen toch te kras vond voor eene Geloofsbelijdenis. 

Een eigenaardig standpunt neemt de Boheemsche Confessie in, die in 
artikel 16 § 4 verklaart, dat de Overheid ten deele hare macht ontleent 
aan God, en ten deel aan het Lam, d. i. Christus. In die laatste qualiteit 
nu hebben de Overheidspersonen de roeping om „het rijk van Christus 
krachtig te beschermen tegen Satan en den antichrist, voorvechters zich 
te betoonen van de Kerke Gods, van de dienaren van Christus en van 
de zuivere leer des Evangelies, en daarentegen alle afgoderij en lyrannie 
van den antichrist zooveel in hun vermogen is ter neer te werpen 
(profligare)" 3). 

Ten slotte zij nog gewezen op de Westminslersche Confessie van 1647, 
die wel de rijpste vrucht mag heeten van de symbolische ontwikkeling 
der Gereformeerde Kerken. In hoofdstuk 23 § 3 dezer Belijdenis 
wordt aangaande de Overheid geleerd: „De burgerlijke overheid mag zich 
niet de bediening des Woords en der Sacramenten of de macht der sleu-
telen van het Koninkrijk der hemelen aanmatigen; desalniettemin heeft 
zij de macht en is het haar plicht zorg te dragen, dat eenheid en vrede 
onderhouden worden in de Kerk, dat de waarheid Gods zuiver en onge-
schonden bewaard blijve, dat alle godslasteringen en ketterijen worden on-
derdrukt, alle bederf of misbruik in eeredienst en kerkregeering worde 
voorkomen of gereformeerd enz"3). Nog nader wordt dit uitgewerkt in 
Hoofdstuk 20 § 4, waar gehandeld wordt over het misbruik van de christe-
lijke vrijheid en de maatregelen daartegen te nemen: „Zij, die zoodanige 
leeringen hebben verspreid of zoodanige praktijken hebben verdedigd, 
welke in strijd zijn met het licht der natuur of met de bekende begin-
selen der christelijke religie (hetzij deze het geloof, den eeredienst of de 
zeden betreffen) of met de kracht der godzaligheid; of (die) zoodanige 
dwalende meeningen of praktijken (verdedigen), welke óf uit hare eigen 
natuur óf door de wijze van ze publiek te maken of te verdedigen, den 
uitwendigen vrede en orde, welke Christus in zijne Kerk heeft ingesteld, 
met den ondergang bedreigen, — dezulken mogen wettig ter verant-
woording worden geroepen en tegen hen mag worden opgetreden zoowel 
met de kerkelijke censure als met de macht van de burgelijke Overheid" 'j. 
Geheel in overeenstemming hiermede wordt dan ook in den breeden West-
minsterschen Catechismus, vraag 109, bij de uitlegging van het tweede 
gebod als zonde tegen dit gebod o. a. genoemd religionis falsae toleratio, 
het dulden en toelaten van valsche religie "'). 

! ) t. a. p. blz. 447. 
2) t . a. p. blz. 490. 
3) t. a. p. blz. 593. 
4) t. a. p. blz. 5«7. 
' ) t . a. p. blz. 627. 
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De overige Gereformeerde Confessies hebben zich over dit punt (met 
uitzondering van de Fransche Geloofsbelijdenis, wier gevoelen reeds mede-
gedeeld is) niet nader uitgesproken. Vooral is het opmerkelijk, dat noch 
in den Geneefschen Catechismus, door C A L V I J N opgesteld, evenmin als in 
de verschillende Geloofsbelijdenissen, die van hem zijn uitgegaan of die 
te Genève golden, zooals met name de Geneefsche Geloofsbelijdenis van 
1 5 3 6 , die waarschijnlijk van F A R E L afkomstig is, de Geloofsbelijdenis voor 
den Koning van Frankrijk van 1557 en de Geloofsbelijdenis van de 
studenten der universiteit van Genève van 1 5 5 9 , welke beide door C A L V I T N 

zijn opgesteld, over dit punt wordt gesproken. Wel wordt in beide 
laatstgenoemde Confessies uitvoerig over het ambt der Overheid gehandeld, 
maar noch van het straffen van ketters of godlasteraars, noch van het 
weren en uitroeien van afgoderij of valschen godsdienst is hier sprake. 

Natuurlijk mag hieruit niet worden afgeleid, dat C A L V I T N daarom per-
soonlijk tegen het straffen van ketters of het verbieden van valsche gods-
diensten was; want het tegendeel blijkt duidelijk genoeg zoowel uit zijne 
werken als uit zijne daden. Maar wel volgt hieruit, dat C A L V I J N het 
niet noodig vond, of niet wensclielijk achtte, eene dogmatische uitspraak 
omtrent dit punt in de Confessie op te nemen. 

Laat men echter deze éene uitzondering buiten rekening, dan blijkt 
uit de aangehaalde Confessies, hoe schier alle Gereformeerde Kerken de 
taak der Overheid tegenover afgoderij, valschen godsdienst, ketterij, gods-
lastering enz. aldus hebben opgevat, dat de Overheid hiertegen met maat-
regelen van dwang en geweld en desnoods met de doodstraf moest op-
treden. Er is zeker verschil in uitdrukking en in scherpte van toon, 
maar in het wezen der zaak is geen verschil. Bovendien die beide Con-
fessies, die in de formuleering wel het verste gaan, nl. de tweede Hel-
vetischc en de Westminstersche Confessie zijn juist die, welke het meest 
algemeen erkend zijn geworden. De tweede Helvetische Confessie is niet 
alleen door alle Protestantsche Cantons in Zwitserland aanvaard maar ook 
goedgekeurd door de Gereformeerde Kerken in de Paltz, in Frankrijk, in 
Schotland, in Hongarije, in Polen en geldt nog in Oostenrijk. Terwijl de 
Westminstersche Confessie niet alleen beleden wordt door tal van Kerken 
m Engeland, Schotland en Ierland, maar ook in Noord-Amerika groot 
gezag heeft. De overeenstemming van de Gereformeerde Confessies op 
dit gewichtig punt laat naar het oordeel van uwe deputaten geenen zweem 
van twijfel over, dat de gewraakte zinsnede in onze Nederlandsche Con-
fessie ook in dien /in moet worden verklaard. 

In de laatste plaats wijzen uwe deputaten u op het eenparig gevoelen 
der Gereformeerde theologen, omdat, al heeft hun gevoelen zeker geen 
dogmatisch gezag, het hier beleden dogma toch het best kan gekend en 
verklaard worden door de toelichting, die de meest invloedrijke theologen 
er van gegeven hebben. 
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Natuurlijk kan er niet aan gedacht worden hier ook maar eenigszins 
volledig te zijn. V O E T I U S wijdt in zijne Politica Ecclesiastica t. II. aan dit vraag-
stuk niet minder dan twee honderd bladzijden en andere schrijvers zijn 
nog uitvoeriger. Uwe deputaten meenen echter, dat het voldoende is op 
enkele kenmerkende uitspraken te wijzen, terwijl zij voorts in eene noot 
opgeven, waar verdere litteratuur te vinden is *). 

Voorop ga het gevoelen van C A L V I J N . Hoe C A L V I J N in zijne Institutie 
over deze quaestie oordeelt, is reeds vroeger meegedeeld ; maar niet minder 
belangrijk is het tractaat, dat C A L V I J N schreef om de terdoodbrenging van 
S E R V E T te verdedigen, dat tot titel draagt: Eene getrouwe uiteenzetting 
van de dwalingen van M I C H A E L S E R V E T en eene korte weerlegging dier dwalingen, 
waarin geleerd wordt dat de keilers met hel zwaard moeten gestraft worden. 
Dit tractaat mag mettterdaad classiek heeten; en B E Z A heeft in zijn mees-
terlik verdedigingsschrift van dit tractaat met uitvoerige citaten van L U T H E R , 

M E L A N C H T H O N , B U L L I N G E R e. a. aangetoond, dat het door C A L V I J N uitgespro-
ken gevoelen niet op zich zelf stond maar schier door alle reformatoren 
gedeeld werd. C A L V I J N nu eischt zeer zeker, dat er onderscheidt gemaakt 
zal worden tusschen ketters en ketters; hij keurt de onmettschelijke wreed-
heden af, waarmeê de Roomsche inquisitie was opgetreden: hij wil dat 
vooraf de weg van overreding zal beproefd worden en alleen bij hardnekkig 
verzet gestraft zal worden; hij acht, dat in de meeste gevallen eene lichtere 
straf als met name ballingschap voldoende is; maar na al deze reserves 
gemaakt te hebben, eindigt hij toch met te zeggen, „dat het de plicht 
der overheid is met het zwaard degenen te straffen, die, terwijl zij zelf 
afvallig zijn van het ware geloof, anderen tot afval aansporen en als 
smaders Gods de ellendige zielen met hunne bedriegerijen als in netten 
verstrikken, den vrede der kerken verstoren en de overeenstemming der 
godzaligheid verscheuren en aan stukken rijten". „God", zegt hij, „heeft 
niet bevolen het zwaard te gebruiken tegen allen zonder onderscheid; maar 
Hij heeft aan rechtvaardige straffen onderworpen de afvalligen, die godde-
looslijk zich vervreemd hebben van den waren godsdienst en getracht 
hebben anderen tot eenen gelijken afval over te halen". „Wanneer wij", 
gaat hij voort", aan de overheid de zorg opdragen voor de bescherming 

P. MARTYR, Loci Communes 15<*0, p 106. 
ZANCIIIUS, Opeia Theologica 1017, IV, 580—587. 
Idem, Miscellanea, II p. 100. 
POI.ANUS, Syn tagma Theolo°iae Chris t ianae 16-25, p. 693. 
JUNIUS, Opera Theologica 1607, t. I, p. 544, II, 76 77. 
DANAEUS, Ethices Chris t ianae libri tres, 1579, II, c 13. 
RIVF.TUS, Opera Theologica 1660, I, 1371 — 1376, II, 694. 
H. AI.TING, Theologica Elenctica nova , 1654, p. 693—700. 
HEIDEGGER. Corpus Theologiae Chris t ianae II, C'25—636. 
TURRETINUS, T h e o l o g i c a E l e n c t i c a , L o c . X V I I I , q u , 3 1 — 4 9 . 

MASTRICHT, Theor. pract . Theol. p. 953. 
MABCK, Het merch der Chris tene Gotgeleertheit, XXXII I § 32. 
B R A K E L , R e d e l i j k e G o d s d i e n s t , X X I X § 2 6 , 2 7 . 
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der religie, dan scherpe zij haar zwaard niet, opdat zij iedere ketterij 
straffende, niet overhaasting tot bloedstorting overga. Want wij weten, 
dat er bij de dwaling drieërlei trap moet onderscheiden worden; en wij 
zeggen, dat aan sommigen vergiffenis moet geschonken worden, voor 
anderen eene lichte kastijding voldoende is, zoodat alleen de openbare 
goddeloosheid met de doodstraf gestraft worde". ]) 

Hoe ernstig deze overtuiging was, blykt wel het best uit hetgeen de 
Geneefsche predikant F. D E M O K E L , toen hij tijdelijk in dienst was te 
Parijs, in een schrijven van 5 Juni 1 5 5 9 aan C A L V I J N meedeelt. In hetFransche 
parlement, het hoogste gerechtshof in Frankrijk, was destijds eene machtige 
partij, die juist met het oog op de verdrukte Gereformeerden alle geloofs-
vervolging wilde afschaffen. Zij zonden daarom aan de predikanten eene 
boodschap met het verzoek uit de Schrift hun de noodige bewijsplaatsen 
te leveren, waaruit blijken kon „dat de ketters niet met den dood gestraft 
behoorden te worden". Wel verre echter van aan die wensch te voldoen, 
antwoordden de predikanten, „dat noch in de Schrift, noch bij hen iets 
gevonden werd, wat als dekmantel zou kunnen dienen, om zulk een dogma 
voor te stellen, dat zij eene zoodanige vrijheid, om in zake de religie alles 
ongestraft te moeten aanhooren niet verre de voorkeur gaven boven de 
tyrannie, waaronder zij thans gebogen gingen. Wilde men zorg dragen 
voor de vromen en onschuldigen, dan moest met alle macht daarheen 
gestuurd worden, dat het geschil over de religie door bekwame mannen 
onderzocht werd, opdat degenen, die het betere gevoelen waren toegedaan, 
werden vrij gesproken, de anderen de straf droegen voor hunne ketterij 
en goddeloosheid 2). Dit woord teekent de geesten. Men verdroeg liever 
zelf den brandstapel, dan dat men de ketters ongestraft liet. 

Hetzelfde standpunt wordt ook ingenomen door B E Z A in zijn tractaat: 
Dat de keilers door de overheid moeten gestraft worden. B E Z A maakt 
evenals C A L V I J N onderscheid tusschen ketters en ketters ; tusschen degenen 
die dwalen ter goeder trouw, en die hardnekkig tegen de waarheid zich 
verzetten ; maar voor de laatsten oordeelt hij, dat er dan ook geene straf 
te streng is. Indien de overheid, zegt hij, echtbreuk en moord met den 
dood straft, misdaden die tegen den mensch begaan zijn, hoeveel te meer 
moet diezelfde straf dan niet toegepast worden op misdaden, waardoor 
de majesteit Gods beleedigd wordt. Ook het belang van den Staat zelf 
brengt dit n>eê; want een dief of brandstichter of moordenaar brengt 
maar nadeel toe aan één persoon, terwijl wie den waren dienst van God 
verderft, eenen brand ontsteekt, waardoor duizenden voor eeuwig omkomen. 
„Daarom hetzij de Overheid de eere Gods wil handhaven, hetzij dat zij 
den Staat wil bewaren, moet zij geen gestrenger straf toepassen op wien 
ook, dan op de godslasterlijke en goddelooze ketters" 3). Vooral is van 

') CAI.VJVI OPKBA PJ. Baum, Cunit?, Reiiss. T. IV, p. 467, 476/7 
-) t . a. p. t . XVII, pag . 541. 

THLOD. B I : Z \ . T I a c t . T h e o l . 1 5 8 2 . p . 1 5 2 
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belang, wat B E Z A zegt over de roeping der overheid ten opzichte van de 
afgoderij. Na voorop t.e hebben gesteld, dat niet alle afgoderij door de 
overheid gestraft moet worden, gelijk God ook aan Israël niet beval alle 
afgodendienaren te dooden, maar alleen degenen, die zijn volk Israël tot 
afgoderij trachtten te verleiden, gaat hij aldus voort : „Zoo zeggen wij 
derhalve, dat, wanneer ook nu iemand in de kerk van God zou trachten 
de menschen weer te verlokken tot de afgoderij der heidenen of roomschen 
(ad paganicam vel papisticam idololatriam), het de plicht van de Christe-
lijke overheid zou zijn, zulk eenen verderfelijken afgodendienaar ernstig te 
straffen" ')• 

Nu is 'het zeer zeker waar, dat dit strengere gevoelen van B E Z A en 
C A L V I J N later niet onbelangrijk is verzacht. Al heeft B O G E R M A N nog in 
1 6 0 1 B E Z A ' S tractaat in het Nederlandsch vertaald en er zijne hartelijke 
instemming meè betuigd, het meerendeel der Nederlandsche theologen 
was toch niet voor de toepassing van de doodstraf of beperkte haar tot 
die gevallen, waarin sprake was van openbare godslastering en van 
dwaalleeringen, die gevaarlijk waren voor den Staat. Zoo verklaren de 
Leidsche professoren in hunne Synopsis, jarenlang het standaardwerk onzer 
theologie (ed. B A V I N C K p. 6 2 3 , 6 2 4 ) , „dat het beter is de kettersche 
leeraars af te zetten of te verbannen of op eene andere wijze te beteugelen 
dan met den dood te straffen"; terwijl alleen eene uitzondering gemaakt 
wordt voor dezulken, „die geheel en al atheist en ten zeerste godslasterlyk 
zijn, het bestaan van God en diens voorzienig bestel over menschelijke 
zaken op de meest goddelooze wijze hardnekkig loochenen, de gemeene 
religie der Christelijke kerk met hunne afgrijselijke godslasteringen ver-
derven, en den vrede en de rust van den Staat uit louter kwaadwillig-
heid en ongeneeslijke boosaardigheid van gemoed verstoren en door geen 
ander geschikter of zachter middel of geneesmiddel kunnen bedwongen 
worden". En bovenal was men het hierover eens, gelijk M A R E S I U S in 
zijne Uillegging van de Geloofsbelijdenis het uitdrukt (p. 556), dat, „al staat 
het in sommige gevallen aan de overheid vrij godslasterlijke verleiders 
te dooden, vooral indien zij niet alleen lastig voor de Kerk maar ook 
gevaarlijk voor den Staat bevonden worden, dit toch liever aan de wijs-
heid en het geweten der overheid moest overgelaten worden, dan dat 
de regeerders der Kerk hierop al te heftig bij de overheid zouden aan-
dringen". De brandstapel van S E R V E T te Genève en de onthoofding van 
V A L E N T I N U S G E N T I L I S te Bern heeft in Nederland dan ook geene navolging 
gevonden. Volk en overheid beide waren daartoe van „ketterdooden" 
te afkeerig. 

Maar al wordt dit gaarne toegestemd, tweeërlei mag hierbij toch niet 
uit het oog worden verloren. Vooreerst, dat al keurden deze theologen 
de toepassing der doodstraf niet wenschelijk, zij toch het recht der over-
heid om zulke ketters ter dood te brengen wel degelijk hebben verde-

1) t. a . p. blz. 137. 
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digd, en dit nog in het midden der 18e eeuw zelfs door zoo uitnemende 
theologen als a M A R C K in zijn Compendium Theologiae Christianae (ed. 
1772 p. 687) en B. DE M O O R in zijnen Commentarius perpetuus op a 
M A R C K ' S Dogmatiek (ed. 1761 t. VI. p. 493 en v. v.) is geschied. En ten 
tweede, dat men wel het dooden der ketters afkeurde, maar geenszins 
het straffen ; en het wel degelijk den plicht der Overheid rekende, om, zij 
het dan ook door zachtere straften zooals geldboete, gevangenisstraf, 
ballingschap of eeuwigdurige opsluiting, de verspreiding der ketterij tegen 
te gaan. W A L A E U S , die in zijne Censure ofte Oordeel over de Belijdenisse 
der Remonstranten wel het meest beslist zich tegen de toepassing der 
doodstraf verklaard heeft, laat hier toch onmiddellijk op volgen: „Maer 
evenwel en houden wij 't daervoor niet, datmen daerom den toom moet 
loslaten aen alle invoerders van nieuwicheden. Wij weten, dat het ampl 
der Overheyt is de hartneekige verleyders ende verstoorders der kercke 
ooek met straffen te bedwingen" (p. 55). 

Wat ten slotte het vraagstuk van de tolerantie betreft of het dulden 
door de overheid van andere kerken en secten, die afweken van de 
publieke religie, meenen uwe deputaten te kunnen volstaan met hier 
kort saamgevat het gevoelen van V O E T I U S weer te geven, wiens autoriteit 
op het gebied van het kerkrecht onbestreden is. 

V o E ï i u s maakt onderscheid tusschen de liberlas conseienliae, de vrijheid 
van het geweten, en de libertas exercitii of de vrijheid van godsdienst-
oefening. Onder de libertas conscientiae verstaat hij niet alleen de vrijheid 
voor ieder, om voor zichzelf te mogen gelooven wat men wil, zonder dat 
hiernaar een inquisitoriaal onderzoek mag worden ingesteld, of dat de 
Overheid iemand hierom straffen mag, of hem tot een ander geloof mag 
dwingen ; maar ook het recht, om die geloofsovertuiging meê te deelen 
aan zijne huisgenooten, in den familiekring godsdienstoefeningen te houden, 
en zelfs, wanneer de gelegenheid dit medebrengt, deze overtuiging ook 
buitensdeurs te belijden en te verdedigen, ja zelfs om openhare godsdienst-
oefeningen en samenkomsten van deze religie buiten 's Iands bij te 
wonen '). De liberlas exercitii of de vrijheid van godsdiensoefening daar-
entegen bestaat daarin, dat men niet alleen in het privaat zijne religie 
mag belijden, maar ook in het openbaar en gemeenschappelijk door het 
houden van kerkelijke samenkomsten, door vergaderingen van correspon-
dentie en synoden en door publieke geschriften. De vraag nu in hoeverre 
de overheid zulk eene vrijheid van geloofsovertuiging of van openbare 
godsdienstoefening behoort toe te staan, wordt door hem op de volgende 
wijze beantwoord: 

1. Iedere overheid is in haar consciëntie gehouden volgens het bevel 
Gods de ware religie en de ware kerk niet alleen toe te laten, d.i. niet 
te verhinderen, maar veel meer te bevorderen, te steunen, te beschermen 
en naar vermogen te eeren. 

l) VoKTit's. Pol. Keel. t. II. p. 380, 381. 
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2. Het staat niemand in de vierschaar van het geweten vrij eene valsche 
religie (d. i. eene afgodische, kettersche of geheel van het geloof vervallene) 
voor te staan en voor haar vrijheid van belijdenis en oefening aan de 
overheid te vragen, of zonder weten en tegen den wil der overheid zich 
deze vrijheid toe te eigenen en aan te matigen. 

3. Indien er echter zijn, die dit doen, dan staat het toch der overheid 
als dienaresse Gods niet vrij, de vrijheid van godsdienstoefening hetzij 
in het openbaar, hetzij zoo dat het half in het openbaar, half in het 
privaat geschiedt, hetzij op eenige andere wijze of mate toe te staan, 
indien zij de bevoegdheid en de macht bezit om dit te beletten. 

4. Het is niet absoluut en zonder meer ongeoorloofd voor de over-
heid. om aan diegenen harer onderdanen, die alleen maar van de ware 
kerk zich hebben afgescheiden (schismatici) of die zelfs dwalen — mits 
deze dwaling betrekking hebbe alleen op de kerkelijke macht of de plech-
tigheden en ceremoniën of des noods op een of meer geloofsartikelen, 
wanneer deze maar niet den grondslag van het geloof raken — een 
mindere of meerdere, beperktere of rnimere vrijheid van godsdienstoefe-
ning toe te staan, zelfs al heeft zij de bevoegdheid en de macht om dit 
te verhinderen. 

5. Veel minder mag er nog aan getwijfeld worden, dat het geoorloofd 
is aan dezulken de vrijheid van het geweten, afgescheiden van godsdienst-
oefening, toe te staan. 

6. Deze vrijheid van het geweten mag de Overheid in gevallen van 
noodzakelijkheid (b.v. wanneer de grondwet dit eischt of een verdrag er toe 
bindt) ook toekennen aan degenen, die in fundamenteele geloofsartikelen 
dwalen; maar buiten die gevallen van noodzakelijkheid kan zulk eene vrijheid, 
wanneer daaronder begrepen wordt het recht om hunne dwalingen te belijden, 
meê te deelen en te verdedigen, hun niet evenzeer worden veroorloofd, 
vooral niet aan die verleiders, die anderen het gif van hun atheïsme, 
leeringen aan E P I C U K U S of L U C I A N Ü S ontleend, geestdrijverij en libertinisme 
listiglijk indruppelen of hen daarmee besmetten. Het is beter dezulken 
uit te zuiveren en uit den Staat te bannen, opdat de onderdanen niet aan het 
gevaar van besmetting worden blootgesteld en Gods toorn worde afgewend. 

7. Intusschen mag aan de conscientiën geen geweld worden aangedaan 
en nog veel minder een inquisitoriaal onderzoek naar de gewetens worden 
ingesteld, om de menschen door uitwendig geweld te dwingen te gelooven, 
of aangaande de religie te gevoelen, wat zij weigeren te gelooven, of 
waarvan zij niet overtuigd willen worden, ja wat zij verklaren niet te 
kunnen gelooven. 

8. Zoowel de verleiders als de verleiden kunnen met gepaste straf-
middelen gedwongen worden binnen de perken der orde te blijven, opdat 
zij n.1. niet vrijelijk de ketterijen belijden en verspreiden ; maar zij behooren 
niet wegens hun kettersche gevoelens met de doodstraf gestraft te worden '). 

t. a. p. blz. 387, enz. 
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Het standpunt, dat V O E T I U S hier inneemt, kan zeker eene milde toepas-
sing heeten van hetgeen in Art. X X X V I beleden wordt. Waartoe het in 
de praktijk leidt, kan wel het best daaruit blijken, dat volgens V O E T I U S 

de vrijheid van godsdienstoefening aan de Mennonieten en Remonstranten 
alleen dan te vergunnen is, wanneer vast staat, dat zy geene sociniaansche 
ketterijen aanhangeii; dat die vrijheid geheel en al door hem ontzegd 
wordt aan de Roomschen; en dat hij oordeelt, dat in geval de doodstraf 
moet toegepast worden, hiervoor zeker in de eerste plaats in aanmerking 
komt de pas in Engeland ontstane secte der Kwakers '). 

Het onderzoek, dat uwe deputaten hadden in te stellen naar den zin 
en beteekenis van de gewraakte zinsnede van artikel XXXVI, is hiermede 
afgeloopen. 

Zoowel uit de duidelijke bewoordingen van het artikel zelf als uit de 
verklaringen en de praktijk onzer Nederlandsche kerken, de onderlinge 
overeenstemming van de belijdenisschriften onzer overige gereformeerde 
kerken en het eenparig gevoelen onzer Gereformeerde theologen meenen 
uwe deputaten te mogen afleiden, dat met de woorden: „het ambt der 
overheid is de afgoderij en den valschen godsdienst uit te roeien en het 
rijk van den Antichrist te gronde te werpen", bedoeld is, dat het roeping 
en plicht is der overheid als zoodanig om, zonder aan de conscientien 
geweld aan te doen of in hel verborgen leven in te dringen, op hel publieke 
terrein des levens, dat onder hare hoede slaat, met al de haar ten dienste 
staande middelen (zooals wettelijke bepalingen, verbod van openbare gods-
dienstoefeningen, straffen legen weèrslrevenden en ketters) al die secten, 
kerken of personen, die zich volgens haar oordeel schuldig maken aan 
afgoderij, vervalsching van den dienst Gods of medewerking aan hel rijk 
van den Antichrist, tegen te staan en te onderdrukken. 

Na aldus de beteekenis van de woorden te hebben vastgesteld, hebben 
uwe deputaten ten tweede u van advies te dienen over de vraag, of het 
gravamen der bezwaarde broederen juist is, dat dit stuk onzer belijdenis 
„niet conform den Woorde Gods is, maar daarmede strijdt". 

Uwe deputaten oordeelen, dat liet niet noodig is u een breede uitleg-
ging te geven van de Schriftuurplaatsen, die over en weêr in dit geding 
zijn aangehaald. Door eenen der broederen, die het gravamen onderteekend 
hebben, is dit reeds geschied (zie De Heraut Jaargang 1883 Nr 30Ï)—313); 
en uwe deputaten meenen u daarheen te mogen verwijzen. Onze vaderen 
waren gewoon voor dit dogma een beroep te doen op hetgeen God de 
Heere in Lev. 24 : 15 en 16 aangaande de godslastering, en Deut. 
13 : 1—6 en 18 : 20 aangaande de valsche profeten, Deut. 13 : 6—8 en Deut. 
17 : 2 — 7 aangaande den Israëliet, die anderen verleidde of zelf afviel 

' ) t . a. p. bl?. 43'2 enz., blz. 490 en?, en Set. t. III. blz. 807. 
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tot afgoderij, bevolen had. Deze plaatsen raken ecliter de quaestie niet, 
waarom het hier gaat, daar in de genoemde teksten geen sprake is van 
eene valschen eeredienst of eenen kerk, die er afgodische gebruiken op na 
houdt, maar van godslastering, valsche profetie en afval tot het heiden-
dom. Evenmin geldt hier het voorbeeld, waar onze vaderen op wezen, 
van P I N E H A S , E L I A en E L I S A , die met geweld de afgoderij hebben tegen-
gegaan, omdat deze personen geen overheidsambt bekleed hebben en uit hunne 
handelingen derhalve geen regel voor de overheid kan worden afgeleid. 
Van meer belang is zeker, hetgeen ons in de boeken der Koningen en 
Kronieken gemeld wordt omtrent godvruchtige koningen als A S A , J E H U , 

H J S K I A , J O S I A e.a., die de hoogten hebben weggenomen, de afgoderij 
hebben uitgeroeid, de Baals-priesters hebben gedood cf. I Kon. 15 : 12 
en v.v. ; II Kon. 10 :18 en v.v.; 18 ; 4; 23 : 1 en v.v. ; II Kron. 31 : 1 : 
34 : 33, omdat hieruit blijkt, dat onder de Oude Bedeeling dit uitroeien 
van de afgoderij en den valschen godsdienst door de overheid een Gode wel-
gevallig werk was, en dit toen metterdaad tot de roeping der overheid 
behoorde. 

Intusschen kan de theocratische rechtsbedeeling en wetgeving van Israël, 
niet zonder meer voor de Christelijke overheid in onze dagen ten regel 
worden gesteld, omdat daardoor de grens zou worden uitgewischt, die 
Oud en Nieuw Verbond scheidt. Bij Israël was volk en kerk één, had God 
als Israëi's koning de wetten gegeven, droeg het koningschap evenals de 
eeredienst een typisch karakter, viel de kerkelijke met de burgelijke straf 
saam. Dat alles is onder de Nieuwe Bedeeling anders geworden; de 
kerk is zelfstandig komen te staan naast den staat; de geestelijke tucht 
is onderscheiden geworden van de burgerlijke straf; het typische koning-
schap is in Christus' geestelijk koningschap vervuld; de wetgeving is aan 
de aardsche overheid opgedragen. Israëi's wetten op ons staatsleven toe 
te passen is daarom in strijd met de bedoeling Gods. Waar nog bij komt, 
dat zelfs zij, die het sterkst dit gevoelen drijven, toch de volle toepassing 
van hun eigen beginsel nooit hebben aangedurfd. Als God aan Israël 
beveelt, dat de sabbatsschender zal gesteenigd worden (Num 15 : 32—36), 
en dat de ziel, die het Pascha niet houdt, uit hare volkeren zal worden 
uitgeroeid (Exod. 12: 19), dan heeft niemand gewaagd daaruit af te 
leiden, dat de Christelijke overheid ook nu sabbatsschennis of moedwillig 
verzuim van het Avondmaal met den dood zou moeten straffen 1 j. 

Uwe deputaten ontkennen daarom niet, dat in de zoogenaamde burger-
lijke wetgeving van Israël beginselen liggen opgesloten, die voor alle 
tijden en voor alle volkeren gelden. Zij scheiden niet in sociniaanschen 

') He t is dan opmeikel i jk , dat toen in later tijd BEMARMINDS en de Roomsche polemisten 
zich op deze zelfde teksten beriepen, om daarmede de Inquisitie en het dooden van ket ters 
te verdedigen, onze vaderen zelf de geldigheid van deze wet ten en voorbeelden van Israël 
voor onze dagen ontkend hebben, omdat «deze wet ten behoorden tot de bijzondere wet ten en de bur-
gerli jke regeering van Israël en daarom niet als regel mochten gesteld worden voor iedere 
o v e r h e i d " . VOETIUS, Pd. Ecl. t. IV. i>. 405 , 
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zin tusschen Oud en Nieuw Testament, alsof voor den Christen en de 
Christelijke overheid het Oude Testament geene beteekenis meer zou 
hebben. Maar ze gelooven, dat deze eeuwige beginselen niet te vinden 
zijn eenvoudig door zich te beroepen op eene wet of voorbeeld uit Israëls 
geschiedenis, wanneer daarbij geen rekening wordt gehouden met het 
principiëele onderscheid, dat Israèl's theocratie van de Nieuw-Testamen-
tische bedeeling scheidt. 

De moeilijkheid schuilt toch hierin, dat God de Heere voor deze Nieuw-
Testamentische bedeeling geen klaar en uitgedrukt bevel heeft gegeven, 
hoe de Christelijke overheid tegenover ketterij, valscheu godsdienst en 
het rijk van den Antichrist heeft op te treden. Elke poging toch om 
hiervoor eenen regel af te leiden, hetzij uit de Oud-Testamentische profetie, 
zooals Ps. 2: 10—12 en Jes. 4 9 : 2 3 ; hetzij uit de straffen, die de Apos-
telen hebben uitgeoefend tegen Ananias en Saffira en tegen Elymas den 
toovenaar; hetzij uit de algemeene roeping der overheid Rom. 1 3 : 2 en 
I Tim. 2 : 1 , 2 — de plaatsen waarop Calvijn zich beroept — brengt 
hier geen stap verder, omdat in al deze teksten met geen woord sprake 
is van het uitroeien van afgoderijen of het vervolgen van ketters. Uit 
Ps. 2 en Jes. 49 kan alleen worden afgeleid, dat de overheidspersonen 
y.ich voor Christus hebben te buigen en zijne kerk hebben te beschermen, 
maar niet dat de Overheid als zoodanig geroepen is met het zwaard de 
vijanden van Christus en zijne kerk te verdelgen. De schrikkelijke straffen, 
door de Apostelen op A N A N I A S , S A F F I K A en E L Y I I A B toegepast, zijn wonderen 
van God geweest en kunnen evenmin voor de overheid tot regel worden 
gerekend als de ondergang van P H A K A O en zijn heir in de Roode Zee. 
En de uitspraak van P A U L U S , dat de overheid als dienaresse Gods het 
zwaard draagt tot straf dengene, die kwaad doet, geldt niet alleen voor 
de Christelijke overheid maar voor de overheid in het algemeen, en zegt 
hier even weinig als de vermaning van den Apostel, dat de gemeente 
bidden zal „voor koningen en allen die in hoogheid gezeten zijn, opdat 
wij een gerust en stil leven mogen leiden in alle godzaligheid en eer-
baarheid"; want blijkbaar wordt hiermede niets anders bedoeld dan dat 
de overheid de Christenen niet vervolge maar hen bescherme, opdat zij 
rustig en stil kunnen leven. Nu mag uit dit zwijgen van het Nieuwe 
Testament zeker niet te veel worden afgeleid ; want de Christelijke Kerk 
stond bij haar optreden tegenover eene heidensehe overheid, en directe aan-
leiding bestond er dus niet voor de Apostelen, om zich over deze vraag 
uit te laten. Maar wel blijkt hieruit, dat met een beroep op een rechl-
streeksch bevel van God in het Nieuwe Testament deze quaestie niet is 
op te lossen. 

Naar de overtuiging uwer deputaten kan die oplossing dan ook alleen 
gevonden worden door acht te geven op de beginselen, die Gods Woord 
ons in het Nieuwe Testament kennen doet aangaande den aard van 
Christus' koninkrijk. Juist daarin ligt de tegenstelling met het Oude 
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Testament, dat dit koninkrijk niet aardsch maar geestelijk is; niet komt 
met uitwendige gedaante maar binnen in u is. Christus zelf heeft tot 
P I L A T U S gezegd: „Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn 
koninkrijk van deze wereld ware. zoo zouden mijne dienaars gestreden 
hebben, opdat ik den Joden niet ware overgeleverd; maar nu is mijn 
koninkrijk niet van hier" (Joh. 1 8 : 3 6 ) . Toen P E T K U S het zwaard wilde 
trekken om hem te verdedigen, sprak Christus: „Keer uw zwaard weder 
in zijne plaats: want allen, die het zwaard nemen, zullen door het zwaard 
vergaan" (Matth. 26 : 52). En toen de discipelen vuur uit den hemel 
wilden laten nederdalen om de Samaritanen te verdelgen, die Christus 
niet wilden ontvangen, bestrafte hij hen en sprak: „Gij weet niet, van 
hoedanigen geest gij zijt" (Lucas 9 : 55). Alle poging om zijn rijk door 
uitwendig geweld uit te breiden of te verdedigen, heeft Christus derhalve 
tegengestaan en afgekeurd, omdat dit met den aard van zijn koninkrijk 
in strijd was. En dat dit niet alleen gold tijdens zijne omwandeling op 
aarde, toen Hij nog in den staat der vernedering was, maar de blijvende 
grondwet zou zijn voor zijn Koninkrijk, heeft Hij uitdrukkelijk geleerd in 
de gelijkenis van het onkruid op den akker. Want als de dienaars van 
den heer van den akker vragen: wilt gij, dat wij heengaan en het on 
kruid vergaderen, geeft de heer ten antwoord: „Neen, opdat gij, het on-
kruid vergaderende ? ook mogelijk met ditzelve de tarwe niet uittrekt. 
Laat ze beide te zamen opwassen tot den oogst, en in den tijd des oogstes 
zal ik tot de maaiers zeggen: vergadert eerst het onkruid, en bindt het 
in busselen, om het te verbranden; maar brengt de tarwe samen in mijne 
schuur" (Matth. 1 3 : 2 9 — 3 L ) . Over de bedoeling van dit woord kan geeu 
twijfel bestaan ; want Christus zelf heeft hiervan de verklaring gegeven 
in Matth. 1 3 : 3 6 — 4 3 . 

Zoo hebben het ook de Apostelen verstaan, toen zij na Christus' 
hemelvaart zijn uitgegaan in de 'wereld om Christus' kerk te stichten. 
Zij hebben dat gedaan, gelijk de Apostel Paulus uitdrukkelijk zegt, niet 
„met vleeschelijke wapenen" (II Cor. 10 : 4) maar door het zwaard des 
Geestes, dat is God» Woord (Eph. 6 : 17). Zij hebben den strijd 
gevoerd, „niet tegen vleesch en bloed, maar tegen de overheden, tegen 
de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer 
eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht", en dat alleen met de 
geestelijke wapenrusting, die God hun geschonken had (Ef. 6 : 12 en v.v.). 
Hun eenige kracht lag in het Evangelie, dat zij predikten ; want dat 
„Evangelie is eene kracht Gods tot zaligheid eenen iegelijk, die gelooft" 
(Bom 1 : 16). Zoo hebben ze de kerk gesticht, de ketterijen uitge-
bannen, de wereld overwonnen. Dit is de overwinning, die de wereld 
overwint, namelijk ons geloof (1 Joh. 5 ; 4). En zoo is de profetie 
vervuld, dat „niet door kracht noch door geweld, maar door Gods Geest" 
de geestelijke tempel van Christus' gemeente zou worden gebouwd (Zach. 4:6). 

Indien dit de ordinantie Gods is voor zijne kerk, dan mag de overheid 
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deze ordinantie niet weerstaan. Zij mag niet wijzer willen zijn dan 
God, die alleen door de prediking zyns Woords zijn kerk wil uitbreiden 
en in stand houden. Zij is dienaresse Gods; en daarom heef't zij zijn 
bevel te eerbiedigen. Zij mag de kerk niet met het niateriëele zwaard 
beschermen tegen ketters; want Christus heeft aan zijne kerk het geeste-
lijke zwaard geschonken, om dit te doen. Zij mag de afgoderij en den 
valschen godsdienst niet uitroeien en het rijk van den Antichrist te 
gronde werpen; want Christus heeft gewild, dat boozen en goeden te 
zamen zouden opwassen, totdat Hij zelf in den dag des oogstes scheiding 
maken zal. 

HierDij komt in de tweede plaats, dat God nergens in zijn Woord 
beloofd heeft, dat Hij aan de Overheid eene bijzondere leiding zijns 
Geestes schenken zou, om onderscheid te kunnen maken tusschen de 
zuivere en de valsche kerk, tusschen het ware geloof en de ketterij. 
Onder de Oud-Testamentische bedeeling kon de overheid bij elk voor-
komend geval door U H I M en T H U M M O I of door de profetie Gods wil 
vernemen ; maar deze bijzondere openbaring Gods viel onder het Nieuwe 
Testament weg. Consequent is dan ook hier alleen de Roomsche Kerk, 
die aan den Paus een onfeilbaar gezag toekent en aan zijne uitspraak de 
overheid bindt. Maar voor ons Protestanten, die zulk een onfeilbaar 
gezag der Kerk loochenen en gelooven, dat de overheid zelfstandig en 
naar den eisch van haar eigen geweten heeft te handelen, ontbreekt elke 
waarborg, dat de overheid in haar keuze en beslissing niet mistasten 
zal. Gelijk de historie dan ook leert, dat de overheid telkens juist de 
ware kerk vervolgd heeft en de valsche kerk beschermd. 

En eindelijk, de ervaring leert evenzoo, dat door vervolging of onder-
drukking van overheidswege de ketterij en de afgoderij niet uitgeroeid 
wordt, maar veeleer toeneemt in kracht. Ook hier geldt, dat „het bloed 
der martelaren het zaad is der kerk". In het aangrijpend schrijven, 
waarmede onze Nederlandsche vluchtelingen te Londen de overheid baden 
de doodstraf niet toe te passen op de Nederlandsche Wederdoopers, hebben zij 
zelf dit uitgesproken : „de eruarentheit onser tyden leert ons, dat so verre ist 
van daer, dat het ghemeene volck deur sodaneghen ommebrynghen beweegt 
wert, om de verderflike leerynghen te schuwen, dat sy ter contrarien 
daer deur vele meer opgewect werden om der ketteren opinien te gaen 
ondersoecken, dewyle sy de hertneckighe volherdinghe der ketteren voor 
eene stantvasticheit der warer martelaren Christi beduyden, insulckerwijs 
dat sy de ghene, die sy int leven niet vele en achten, beghinnen in 
groote verwonderinghe te hebben, nadien sy so voor haer gelooue ge-
storuen zyn" 

Ook M A K E S H J S , die in zijne Uillegging van onze geloofsbelijdenis op dit-
zelfde gevaar wijst, voegt er daarom aan toe, „dat de ketters met geen 

' ) HESSEI.S, Archivum Londino-Batavum t . I I I p . 3 1 8 . 
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andere steenen moeten gesteenigd worden, dan die opgegraven zijn uit 
de steengroeve van Gods Woord, dat zij inet geen ander zwaard moeten 
gedood worden dan met het zwaard des Evangelies, en dat het beter is 
hen zacht tot de kennis der waarheid te leiden dan hen met wreedheid 
te dooden" (p. 556). 

Het is om deze redenen, dat uwe deputaten niet anders oordeelen 
kunnen dan dat het ingediende gravamen juist is, en dat de bedoelde 
woorden van onze geloofsbelijdenis niet in overeenstemming zijn met 
wat Gods Woord ons leert. 

Zij hebben te meer vrijmoedigheid om tot de/e conclusie te komen, 
omdat — en daarop wijzen zij u in de derde plaats — de taak, die 
hier aan de overheid wordt opgedragen, hun ook toeschijnt in strijd te 
zijn met de beginselen, die door onze Reformatoren zelf, met name door 
C A L V I J N , zijn beleden. 

Bij het onderzoek naar deze beginselen, dient in de eerste plaats er 
op gewezen, dat de aanklacht van onverdraagzaamheid en vervolgings-
zucht, meest met beroep op S E K V E T ' S brandstapel tegen het Calvinisme 
ingebracht, voor de rechtbank der historie kwalijk kan worden gehand-
haafd. Ook al willen uwe deputaten geen oogenblik vergoelijken, wat 
naar hun overtuiging eene der donkerste bladzijden van het Calvinisme 
is, de rechtvaardigheid gebiedt toch te erkennen, dat het hier minder 
eene persoonlijke dwaling van C A L V I J N dan eene „dwaling van zijne eeuw" 
gold. Niet aan C A L V I J N maar aan A U G U S I - I N U S is het te wijten, dat 
eeuwen lang als dogma heeft gegolden, dat de overheid geroepen was 
de afgoderij en de ketters uit te roeien. Het compelle intrare, dwing 
ze om in te gaan, is van hem afkomstig. 

Reeds dit feit nu maakt, dat hier moeilijk van een specifiek Gere-
formeerd beginsel kan gesproken worden. Het was de algemeene 
geloofsovertuiging van die dagen, een erfdeel dat het Calvinisme uit de 
historie medebracht. Want wel hebben onze vaderen zich voor dit 
dogma steeds beroepen op de Schrift en mag aan hun goede trouw niet 
getwijfeld worden ; maar tweeërlei dient hier toch in het oog te worden 
gehoudeu. Vooreerst dat onze vaderen in hoofdzaak zich beriepen op 
bewijsplaatsen uit het Oude Testament en, gelijk vroeger is aangetoond, 
daarbij door hen niet voldoende acht is geslagen op het onderscheid 
tusschen de Oude en Nieuwe Bedeeling. En ten tweede, dat de onder-
scheiding, die zij maakten tusschen de ketterij in bijkomstige en funda-
menteele geloofsartikelen, hun eisch, dat de Overheid de libertas exercitii, 
de vrijheid van godsdienstoefening, aan de ketters zou verbieden, de door 
hen geëischte straf van ballingschap voor de erge ketters, evenals de 
taak, die zij aan de overheid opdroegen om de synoden der kerk bijeen 
te roepen en daar een zeker toezicht uit te oefenen, niet ontleend is aan 
de Schrift, die van dit alles niet weet, maar aan het corpus juris civilis, 
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aan den codex van JU&TINIANUIS. Het is liet oude recht van B Y Z A N T I Ü M ' S 

keizers, ontstaan in een tijd, toen de Christelijke kerk reeds van de 
Evangelische waarheid begonnen was af te wijken; een recht, dat in 
de 15e eeuw door de juristen opnieuw ingevoerd, in de 16e eeuw in 
alle beschaafde landen van Europa als geldend, recht werd beschouwd, 
dat de bron ook van hunne rechtsbeschouwing is geweest, gelijk zij dan 
ook zelf telkens op dit recht zicli hebben beroepen. 

Voorts mag hierbij niet vergeten worden, dat de strijd, dien het 
Protestantisme in de 16e eeuw tegen de Roomsche kerk en de Anabap-
tisten te voeren had, niet alleen een religieus maar ook een politiek 
karakter droeg. De Anabaptisten waren nog niet de rustige Mennonieten 
van later tijd, maar de revolutionnaire groep, die alle overheidsgezag 
verwierp, door naaktlooperij en gemeenschap van vrouwen de zeden 
aantastte en dus voor den staat zelf een ernstig gevaar opleverde. En 
evenzoo was dit het geval met de Roomsche Kerk. Waar met name in 
ons vaderland de strijd ging tegen eenen vorst, die met vreemde troepen 
ons land wilde heroveren met het uitgesproken doel, om het Protestantisme 
uit te roeien en de Roomsche Kerk in eere te herstellen, daar kon de 
Overheid in de Roomschen bezwaarlijk anders zien dan heimelijke bond-
genooten van 's lands vijand, en moest zij hen daarom wel van alle 
Staatsbetrekkingen uitsluiten, wilde zij de vrijheid van land en volk niet 
op het spel zetten. 

Terwijl eindelijk tot hunne verontschuldiging dient opgemerkt, dat 
onze vaderen, al hielden zij in hunne Confessie staande, dat de overheid 
de ketters moest straffen en de afgoderij had uit te roeien, daarom toch 
nooit de wreedheid van de Roomsche inquisitie hebben goedgekeurd of 
toegepast. Terwijl de Roomsche Kerk alle ketters des doods schuldig 
verklaarde, wilden zij, dat er onderscheid gemaakt zou worden tusschen 
dwalenden, verleiders en openbare godslasteraars; terwijl de Roomsche 
Kerk een inquisitoriaal onderzoek instelde, naar hetgeen iemand geloofde, 
en door foltering en pijnbank hem tot bekennen dwong, wilden zij alleen 
straffen, wanneer iemand openlijk propaganda voor zijn kettersch gevoelen 
dreef; en terwijl de Roomsche Kerk met de wreedste straffen duizenden 
ter dood gemarteld heeft, vormt de brandstapel van S È K V E T gelukkig 
eene uitzondering. 

Al moge dit alles tot verklaring en verontschuldiging strekken van 
het standpunt door onze vaderen ingenomen, uwe deputaten meen en 
toch, dat dit standpunt niet alleen ingaat tegen de Schrift, maar ook 
in strijd is met een tweetal beginselen, die juist door het Calvinisme 
het eerst gepredikt of sterk op den voorgrond zijn gesteld en die dus 
zeer zeker als specifiek Gereformeerde beginselen mogen gelden. 

Het eerste beginsel, waarop zij doelen is de liberlas eonscientiae, de 
vrijheid der consciëntie. Niemand heeft beslister dan onze vaderen het 
uitgesproken, dat over de consciëntie niemand macht heeft dan God alleen; 
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dat noch de overheid noch de kerk de conscientie dwingen mag; en dat 
daarom ieder vrij moet wezen om in zijn eigen conscientie te beslissen, 
hoe hij God dienen wil. „De overheid", zoo zegt de Synopsis p. 624, 
„mag niemand dwingen tot het geloof, dat zij zelve voor waar houdt. 
Want het geloof moet door overtuiging, niet door dwang komen; niets 
behoort zoo vrijwillig te zijn als de religie en de innerlijke dienst van 
God; en niets ligt minder op den weg eener Christelijke overheid dan 
eene averechtsche en verkeerde wreedheid, waardoor zij de menschen tot 
huichelaars maakt en hen dwingt om met den mond te belijden, wat ze 
met het hart niet gelooven". Indien dit zoo is, dan mag de overheid 
ook niemand straffen, omdat hij in zijne geloofsovertuiging dwaalt; want 
straf is dwang. Alle ketterstraf wordt hierdoor van zelf buiten gesloten. 
Maar evenmin mag de overheid dan iemand beletten God ook uitwendig 
te dienen naar zijne overtuiging, zij het al dat de Overheid dezen dienst 
voor afgodisch of kettersch houdt. De onderscheiding, die onze vaderen 
gewoonlijk maakten, om aan deze consequentie te ontkomen tusschen de 
vrijheid van geloofsovertuiging (libertas conscientiae) en de vrijheid van 
godsdienstoefening (libertas exercitii) is, zooals zij daarbij de grenslijn 
trokken, metterdaad onhoudbaar. Want alle religie brengt uit haren 
aard meê, dat zij niet alleen is inwendige dienst van God (cultus inter-
ims) maar ook uitwendige dienst (cultus externus). Wie den eerste 
toestaat, kan den tweede niet weren. 

En het tweede beginsel is, dat de overheid en de kerk twee zelfstan-
dige machten zijn, die niet op elkanders gebied mogen ingrijpen. Het 
Calvinisme heeft zich even beslist gekeerd tegen de Roomsclie opvatting, 
dat de Paus als stedehouder van Christus macht heeft over de overheid, 
als tegen de Luthersche en Zwingliaansche opvatting, dat de overheid, 
hetzij als zoodanig, hetzij als summus episcopus, te zeggen heeft over de 
Kerk. C A L V I J N zelf heeft met vaste hand de grenslijn tusschen beide ge-
trokken, toen hij in zijne Institutie (IV. 20. 1) schreef, „dat er tweeërlei 
regeering is; de eerste, die in de ziel of in den inwendigen mensch ge-
legen is en het eeuwige leven betreft en de tweede die, alleenlijk tot 
onderwijzing van de burgerlijke en uitwendige rechtvaardigheid behoort". 
Scherp wordt door C A L V I J N de roeping van staat en kerk onderscheiden. 
„Want gelijk geene stad of geen dorp kan bestaan zonder magistraat of 
politie, alzoo heeft ook de kerke Gods zekere geestelijke politie en regee-
ring van noode, dewelke nochtans ganschelijk onderscheiden is van de 
burgerlijke regcering (prorsus distincta)" (IV. I I . 1). De kerk mag daar-
om op het gebied der overheid zich niet begeven; in alle Gereformeerde 
kerkenordeningen staat als grondregel, dat op de kerkelijke vergaderingen 
alleen kerkelijke zaken en geen politieke mogen verhandeld worden. En 
omgekeerd heeft de overheid ook geen zeggenschap over de kerk, omdat 
de kerk alleen staat onder het koninklijk regiment van Christus in den 
hemel, alleen zijn Woord haar rijkswet is en zij op hare heilige erve 
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geen andere macht of wet dulden of erkennen mag. Wanneer C A L V I J N 

desniettegenstaande aan de overheid de macht toekende, om „de religie 
recht te stellen en te schikken", en het gevoelen veroordeelt van hen, die 
willen, dat „de overheid zich alleen bemoeien zal met de gerichtshan-
delingen der menschen" (IV. 20, 2 en 3), dan is de inconsequentie van 
dit standpunt niet moeilijk in te zien en blijkbaar door C A L V I J N zelf ook 
wel gevoeld (IV. 20. 2). Ook de onderscheiding, gelijk onze vaderen 
die later gemaakt hebben tusschen het jus circa sacra, dat aan de over-
heid wel toekwam, en het jus in sacra, dat aan de overheid ontzegd 
werd, baatte evenmin als hunne uitvlucht, dat de ketters niet gestraft werden 
als ketters, maar voor zoover en omdat hun ketterij de rust en den vrede 
van den staat verstoorden 1). Want de praktijk heeft genoegzaam getoond, 
dat dit jus circa sacra, in dien breeden zin als dit door onze vaderen 
werd opgevat, de kerk toch weêr onder de macht der overheid bracht; 
en wanneer men ketterij of valschen godsdienst eene staatsmisdaad noemt, 
dan geeft men daarmede van zelf aan de overheid het recht over ge-
loofszaken te beslissen. Wie gelijk C A L V I J N de roeping der overheid 
principieel beperkt „tot de burgerlijke en uiterlijke rechtvaardigheid der 
zeden", kan haar niet tot taak stellen, om de religie te reformeeren of 
den valschen godsdienst uit te roeien. 

Al moesten uwe deputaten zich tot eene korte uiteenzetting van beide 
beginselen bepalen, zij meenen toch genoegzaam te hebben aangetoond, 
waarom naar hunne overtuiging de wettige consequentie van beide 
Gereformeerde beginselen medebrengt, dat de overheid aan hare onder-
danen vrijheid moet laten, om naar hunne overtuiging God te dienen en 
van alle inmenging in geloofszaken heeft af te zien. 

Ook de historische ontwikkeling van het Calvinisme drukt hierop het 
zegel; want het is volkomen juist, wat Prof. M Ü L L E R in zijne Symboliek 
(p. 523) opmerkt: „Het Calvinisme heeft als erfenis den ijver voor 
kerkelijke zelfstandigheid nagelaten en juist daarom elke gedachte aan 
dwang in geloofszaken laten varen". Het ligt buiten het bestek van een 
advies als uwe deputaten hebben te geven, om dit door een breed historishc 
betoog aan te toonen, maar de reeds vroeger meegedeelde citaten uit 
Gereformeerde theologen toonen, hoe men de gevallen, waarin de over-
heid de ketters te straffen had, steeds meer heeft beperkt; van doodstraf allengs 
niets meer weten wilde; de geestelijke wapenen beter keurde dan het 
wereldlijke zwaard om de ketters te overwinnen; en allengs ook tot de 
overtuiging kwam, dat de overheid niet aan elke secte of kerk, die 
dwaalde, de libertas exercitii had te ontzeggen. 

Ook de praktijk heeft feitelijk nooit in de Gereformeerde landen aan 
de strenge theorie beantwoord. Zoodra het staatkundig gevaar voorbij 
was, lieeft de overheid in ons land eerst oogluikend, straks min of meer 

') VoLTius, Disp. Sel. t. UI. pag. 804 en v.v. 
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met haar toestemming „de afgoderij van de Paapsche Mis" en, „den 
valschen godsdienst der Roomsche Kerk" evenals de godsdienstoefeningen 
der Remonstranten en Mennonieten geduld. Bij de overgave van Maastricht 
werd zelfs een officieel verdrag met de burgerij gesloten, waarin de 
publieke exercitie der Roomsche religie werd toegestaan 1). Mannen als 
D E S C A R T E S en S P I N O Z A , hoeveel gevaarlijker hunne ketterijen ook waren 
dan die van S E R V E T of G E N T I L I S , liet de overheid ongemoeid. Wie in 
Roomsche of Luthersche landen een al te vrijzinnig werk niet dorst 
uitgeven, wendde zich naar Holland en vond uitgevers bij de vleet. Eene 
vrijheid als op het stuk van religie in Nederland heerschte, werd in geen 
ander land van Europa gevonden. 

Nu ontkennen uwe deputaten niet, dat onze Gereformeerde vaderen 
zich over die toegeeflijkheid in de praktijk meermalen hebben beklaagd. 
Zelfs stemmen zij gaarne toe, dat waar het denkbeeld eener absolute 
religievrijheid reeds in hunne dagen door verschillende secten als de 
Anabaptisten en de Remonstranten bepleit werd, ten deele op dezelfde 
gronden als ook thans daarvoor worden aangevoerd, gelijk bij B E Z A 3 ) , 

W A L A E O S S ) , V O E T I Ü S
 4) e. a. te zien is, zij daartegen principieel zich hebben 

gekant. Maar drieërlei mag hierbij niet worden vergeten. Vooreerst dat 
deze secten zelf, gelijk onze vaderen terecht opmerken, wanneer zij de 
macht in handen hadden, van tolerantie van anderen niets wilden weten 
en op hun beurt de Gereformeerden nog veel feller hebben onderdrukt, 
gelijk het schrikbewind der Wederdoopers te Munster en de tyrannie dei-
Remonstranten onder O L O E N R A R N E V E L D T bewees •'). Ten tweede, dat zoowel 
bij de Libertijnschgezinde overheid als bij deze secten hun ijveren voor 
de religie-vrijheid niet bij allen voortkwam uit eerbied voor de consciëntie, 
maar, gelijk zij het zelf uitspraken, vaak voortsproot uit indifferentisme 
op religieus gebied, omdat zij meenden, dat de overheid ieder op zijne 
manier moest laten zalig worden; want dat het verschil in confessie en 
kerkvorm er toch niet toe deed Dat onze vaderen met hand en tand 
zich tegen dat indifferentisme verzet hebben, was hun recht en hun 
plicht. Waarbij in de derde plaats komt, dat waar deze vrijheid ook 
gevraagd werd voor zulke secten als de Davidjoristen en Anabaptisten, 
die aan allerlei onzedelijkheid en schennis der eerbaarheid zich schuldig 
maakten, onze vaderen terecht hebben opgemerkt, dat onder den dek-
mantel van de vrijheid der religie de overheid zulk eene schending van 
de zedewet niet toelaten mocht. 

Uwe deputaten meenen dat hiermede de gestelde waag beantwoord is. 

>] VOETIÜS, Pol Eccl. t . II p. 3 9 0 . 
2) BEZA, Trad. Tlwol. pap. 96 en v.v. 
3 ) WAI-AEUS, Censurr p a g . 2 4 e n 5 i e n v . v 

•>) VOETIÜS, Pol. Eccl t . I I . p . i g . 4 3 2 en v . v . 

6) VoFTius, Pol Eccl. t. H. pag. 435. 
6) Zie o. a. BEZA, Tuut. Thcol. pag. 96. 
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In zooverre de thans algemeen geldende opvatting van de vrijheid der 
religie haar oorzaak vindt in de neutrale staatsidee, in religieus 
indifferentisme, in de moderne wereldbeschouwing, dat de religie privaat-
zaak is en de staat zich daarmede niet heeft in te laten, staat deze 
opvatting lijnrecht tegenover het Calvinisme en zouden ook uwe deputaten 
geen oogenblik aarzelen haar te verwerpen. Zulk eene opvatting zou dan 
ook niet te rijmen zijn met het overige deel van Art. XXXYI der Belijdenis, 
waarin met zoovele woorden wordt uitgesproken, dat het tot het ambt 
der overheid behoort „het koninkrijk van Jezus Christus te doen vorderen, 
het Woord des Evangelies overal te doen prediken, opdat God van een 
iegelijk geëerd en gediend worde, gelijk Hij in zijn Woord gebiedt". 

Maar in zooverre deze opvatting te danken is aan de overtuiging, dat 
God alleen over de conscientie te gebieden heeft, dat elke dwang van 
overheidswege op het stuk der religie daarom ongeoorloofd is, dat de 
Overheid juist uit eerbied voor de religie en uit liefde voor de kerk haar 
geestelijke autonomie niet mag aantasten, en dat zij aan de kracht van 
Gods Woord de uitroeiing van alle afgoderij en valschen godsdienst en 
het te gronde werpen van het ryk van den Antichrist heeft over te 
laten, meenen uwe deputaten, dat daarin slechts de consequente gevolg-
trekking ligt van de beginselen door de Reformatoren op grond van de 
Heilige Schrift beleden, ook al is dit door onze Vaderen tengevolge 
van allerlei storende invloeden niet genoegzaam doorzien. 

Uwe deputaten worden in deze overtuiging nog te meer versterkt, 
omdat die Gereformeerde kerken in het buitenland, voor wie de con-
fessie niet een dood kapitaal is geworden, maar nog een levend getuigenis 
van haar geloof is, schier zonder eenige uitzondering op dit punt hare 
Confessie hebben gewijzigd of nader verklaard. 

Zij willen zich hiervoor niet zoozeer beroepen op het feit, dat in de 
nieuwe geloofsbelijdenissen door de vrije kerken in Frankrijk, Zwitserland 
en Italië opgesteld, — zooals met name in de constituties van de Eglise 
Evangélique Libre^van Waadland van 1847, van de Eglise Evangélique 
van Genève van 1848, van de Eglise Evangélique van Neuchatel van 
1874, van de Union des Eglises Evangéliques Libres van Frankrijk van 
1849 en van de Chiesa Evangelica Italiana van 1870 evenmin als in de 
Declaration de Foi, die de Synode van de Gereformeerde Kerk van Frank-
rijk in 1872 gaf '), van eenige roeping der overheid om afgoderij of 
valsche godsdiensten uit te roeien sprake is. Wel blijkt niet alleen uit 
dit stilzwijgen, maar evenzeer uit het geheele standpunt, dat deze kerken 
innemen tegenover den staat, dat zij van geene dwang in religiezaken 
willen weten en met kracht voor de zelfstandigheid der kerk opkomen ; 

h M e n v i n d t d e z e c o n f e s s i e s b i j S U U F F 1 . c . t . I I I . b l» . 7 8 1 en v.v , , en MULLER 1 . c , 

blz. 903 en v.v. 
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maar het Calvinistische beginsel is in deze Kerken toch te zwak bewaard 
gebleven, dan dat haar getuigenis hier gewicht in de schaal werpen 
mag. Het Calvinisme leeft en bloeit nog alleen, behalve in ons land, 
in Engeland, Schotland, Noord-Amerika en Zuid-Afrika. Het is dus 
vooral op deze landen, dat hier de aandacht moet gevestigd worden. 

Nu kunnen uwe deputaten aangaande de Gereformeerde kerken in 
Zuid-Afrika tot hun leedwezen u geene mededeelingen doen. Het is hun 
niet bekend, of het gravamen tegen artikel XXXVI ook daar is opge-
komen en door eenige Synode behandeld. 

Daarentegen kunnen zij u wel meêdeelen, tot welke beslissingen een 
soortgelijk gravamen heeft geleid bij die kerken, die in Engeland, Schot-
land en Amerika aan de Westminstersche Confessie onverzwakt vast-
houden ; en uwe deputaten meenen, dat het van belang is u deze beslis-
singen eenigszins uitvoerig weer te geven, met het oog op de vraag, hoe 
uwe Synode, indien zij het gravamen wettig keurt, te handelen heeft. 

De eerste wijziging, die is aangebracht, is te danken aan de Congre-
gationalisten, die behoudens enkele wijzigingen de Westminstersche Confessie 
overnamen in de Savoy Declaration van 1G58; zoo hebben zij o. a. de 
laatste sectie van cap. XX, waar gehandeld wordt over het straffen der 
ketters door de kerk en de overheid, geheel weggelaten, en cap. XXIV: 
Over de overheid, aldus gewijzigd: Ofschoon de magistraal verplicht is 
de belijders en de belijdenis van het Evangelie aan te moedigen, voort te 
helpen en te beschermen en burgerlijke verordeningen te regelen en in le 
stellen ia behoorli)kc ondergeschiktheid aan de belangen van Christus inde 
wereld, en tot dal einde zorg heeft te dragen, dal menschen, die verdorven 
zijn van gemoed en levenswandel, niet losbandig godslasteringen en dwa-
lingen, die uil haar eigen natuur hel geloof omverwerpen en onvermijdelijk 
de zielen verderven van hen, die ze aannemen, openbaar maken en ver-
spreiden ; maar ival die geschillen aangaat omtrent de leeringen van het 
Evangelie of de wijze van God te dienen, die voorkomen kunnen bij menschen, 
die eene goede conscientie betrachten, dit openbarende in hunnen levenswandel, 
en die vastbonden aan het fundament, daarbij anderen, die met hen ver-
schillen, niet storen in hun wijze van God U' dienen, zoo bestaat er onder 
hel Evangelie geen last voor de Overheid om dezulken in hun vrijheid te 
besnoeien" '). 

Ook de Presbyterian Cliurch van Amerika heeft de Westminstersche 
Confessie in 1729 aangenomen, maar reeds toen verklaard, dat zij die 
gedeelten van dp Confessie, die over de Overheid handelden, geenszins 
aannam „in zulk eenen zin, alsof zij veronderstelde, dat de burgerlijke Over-
heid eene dwingende macht had over de Synoden met betrekking tot de 
uitoefening van haar ambtelijk gezag, of macht had om iemand le ver-
volgen wegens zijne religie"1 2). Op voorstel van de Synode van 1787 

' ) S c h a p F , 1 . o . t 1 H . p . 7 - 2 0 . 
5 ) A . A . H O D G E , A Comment' iy on the Confession of fuith, 1 8 7 0 p a g 4 2 8 . 
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werd besloten, teneinde alle misverstand op dit punt te voorkomen, de 
Confessie te wijzigen en deze wijzigingen zijn goedgekeurd op de Gene-
rale Synode van 1780. Zij betreffen vooreerst artikel XX § 4, waarin 
sprake is van de straf over ketters; hier werden aan het slot alleen 
geschrapt de woorden: en door de macht van de burgerlijke overheid. 
Ten tweede werd artikel XX § 3 aldus veranderd : „ De burgerlijke over-
heid mag zich niet aanmatigen de bediening des Woords en der sacra-
menten of de macht der sleutelen van het Koninkrijk der hemelen of in 
het minst zich mengen in geloofszaken. Echter is hel de plicht der burger-
lijke overheid als voedster heer en de kerk van onzen gemeenschappehjken 
Heere en Meeslfr te besehermen, zonder de voorkeur te geven aan eenige 
bepaalde kerk van christenen boven de andere, op zulk een ivijze dat alle 
Kerkelijke ambtsdragers zonder uitzondering de volle, vrije en onbestreden 
vrijheid zullen genieten om elk deel van hunnen heiligen dienst te kunnen 
volbrengen zonder vrees voor geweldpleging of gevaar. En daar Jezus 
Christus eene geregelde regeering en tuchtoefening in zijne kerk heeft inge-
steld, zoo behoort geen wet van eeniyen Staat tusschenbeide te komen en 
te beletten of te verhinderen, dat deze regeering en tucht behoorlijk geoefend 
worden onder de vrijwillig toegetreden leden van welke kerk ook volgens 
hun eigen belijdenis en geloof. Het is de plicht van de burgerlijke Over-
heid om den persoon en den goeden naam van al kaïe onderdanen te 
beschermen op zulk eene afdoende manier, dat het niemand worde toege-
staan, heizij onder voorwendsel van religie of van ongeloof, iemand anders, 
wie het ook zijn moge, eenige beschimping, geweld, smaad of schade aan 
te doen-, en zij heeft maatregelen te nemen, opdat alle godsdienstige en 
kerkelijke vergaderingen kunnen gehouden worden zonder overlast of stoornis". 

I)e derde wijziging in Cap. XXXI § 1 aangebracht kan hier voorbij 
worden gegaan, omdat zij alleen betreft de vrijheid van de kerk om 
synoden te houden zonder vergunning van de overheid. Maar wel is 
van belang, dat de Synode in den Westminsterschen Catechismus bij de 
zonden tegen het 2e gebod in vraag 100 schrapte de woord en: het dulden 
of toelaten van eene valsche religie v). 

Ook de kleinere presbyteriaansche kerken, gesticht door Schotten die 
zich in Amerika hebben gevestigd, hebben ten deele wijzigingen in de 
Confessie aangebracht met het oog op de verhouding tusschen de over-
heid en de kerk. De Associate licformed Chureh deed dit reeds in 1799. 
De wijzigingen bestaan hierin: vooreerst dat de laatste woorden van Art. 
XX § 4: liet straffen van de ketters door de overheid, aldus worden 
gelezen: „en naarmate hunne verkeerde leeringen of praclijken, hetzij uit 
haar eigen natuur, hetzij door de wijze waarop ze verspreid of verdedigd 
worden, verderfelijk zijn voor de uitwendige rust van de kerk en van de 

!) Snu l -F , I. c. t m, pag 720. 
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burgerlijke maatschappij, mag ook legen hen opgetreden worden mei de 
macht van burgerlijke overheidTen tweede is de volgende wijziging in 
Art. XXIII : 3 aangebraclit: „De burgerlijke overheid mag zich niet aan-
matigen de bediening des Woords en der sacramenten of' de macht der 
sleutelen van het Koninkrijk der hemelen. Evenwel, daar de openbaring 
van het Evangelie noodzakelijke verplichtingen oplegt aan alle klassen van 
menschen, die daarmee bevoorrecht zijn geworden, zijn de overheids-
personen gehouden hunne respectieve plichten uit te voeren in onderwerping 
aan hel Evangelie, hun regiment uitoefenende naar Christelijke beginselen 
en regeerende in de vreeze des Ileeren, volgens de aanwijzigingen van 
Gods Woord, als dezulken, die eens rekenschap zullen geven aan den 
Heere Jezus, wien God gesteld heeft lot eenen rechter der wereld. Vandaar 
dal de overheid als zoodanig in een Christelijk land verplicht is de 
Christelijke religie, als hel kostbaarste belang van hare onderdanen, voor 
te slaan met al die middelen, die niet in strijd zijn met burgerlijke rechten 
en niet ten gevolge hebben eenigc inmenging in de regeering van de kerk, 
njelke het vrije en onafhankelijke koninkrijk is van den Verlosser, of aan-
matiging van eenige macht over de consciëntie." Ten derde werd in vraag 
109 van den Catechismus het verbod van „dulden van een valsche 
religie" niet geschrapt, maar veranderd in het verbod om „een valsche 
religie goed te keuren (authorizing) ])". 

In 1858 smolt deze Associate Reformed Church saam niet rle Associate 
Church zonder meer onder den naam van de United Presbgterian Church. 
Bij deze saamsmelting werden opnieuw enkele veranderingen in de 
Confessie aangebracht. Het slot van Art. XX § 4 werd nu aldus 
gelezen: „En daar de burgerlijke overheid Gods dienaresse is om goed te 
doen aan de vromen en eene wreekster, om degenen die kwaad doen te 
straffen, is zij derhalve verplicht personen en gezelschappen le onder-
drukken, wal ook hun openlijk uitgesproken doel moge zijn, hetzij politiek 
hetzij religieus, wier beginselen en practijhen, openlijk gepropagandeerd en 
verdedigd, er op berekend zijn, de grondslagen van eene welgeordende 
maatschappij omver te werpen". Art. XXIII § 3 werd niet onbelangrijk 
uitgebreid naar het model der Confessie van de Presbylerian Church. 
Na de woorden: noch de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen, 
volgt hier: „ook zullen zij geenszins zich inlaten met de regeling van 
geloofszaken of eeredienst. Als voedsterheeren zijn de overheidspersonen 
verplicht hun ambt te bedienen naar de geopenbaarde beginselen van hel 
Christendom en gebruik te maken van de gelegenheid, die hunne hooge plaats 
en uitgestrekte invloed hun schenkt, om de Christelijke religie, zooals hun 
eigen hoogste belang en hel welzijn van hel volk dit eischt, met al de 
middelen te bevorderen, die niet gepaard gaan met eenige inbreuk op de 
rechten, die der kerk toekomen, of met eenige aanmatiging van gezag over 
de consciëntie der menschen. Zij behooren niemand te straffen, omdat hij 

>) SciHFF, l. c. t. I, pag. 811. 
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een ketter is of scheurmaker. Hun komt geen gezaghebbend oordeel toe 
over geloofszaken, daar hun gezag zich alleen uitstrekt tol de uitwendige 
werken of daden van hare onderdanen in de kwaliteit van burgers en 
niet van Christenen Hel is hun plichl de kerk te beschermen op zulk 
eene wijze, dot alle kerkelijke ambtsdragers de vrije, volle en onbestreden 
vrijheid zullen hebben om elk deel van hunnen heiligen dienst zonder vrees 
voor geweldpleging of gevaar le verrichten. Zij mogen geen wel vaststellen, die 
op eenige wijze inbreuk zou maken op of verhinderen zou de behoorlijke 
uitoefening van de regeering en tuchtoefening door Jezus Christus in Zijn 
Kerk ingesteld. Hel is evenzoo hun plichl den persoon, goeden naam, 
staal, natuurlijke en burgerlijke rechten van al hunne onderdanen op zulk 
eene wijze te beschermen, dat het niemand worde toegestaan onder welk 
voorwendsel ook, die te ,schenden; en zij heeft zorg te dragen, dat alle 
godsdienstige en kerkelijke vergadei ingen gehouden kunnen worden zonder 
overlast en sloornis. Daar God alleen heer en meester is over het geweien, 
mag de overheid niemand, die onder haar burqerlijk gezag staal, dwingen 
God le dienen op eene ivijze, die strijdt met hel xioorschrift van zijn eigen 
geweien; maar wel is de overheid bevoegd zulke leeringen te betengelen 
en zulke praktijken le straffen, die er toe leiden de grondslagen van de 
burgerlijke maatschappij omver le werpen en de gemeenschappelijke rechten 
van de menschen le verkrachten" 1). 

De vroegere Associale Church, die ten deele nog voortbestaat, meende 
daarentegen het recht niet te hebben de Westminstersche Confessie te 
wijzigen, omdat „het onbetamelijk is, gelijk zij zeide, dat eene kerk de 
geloofsbelijdenis van eene andere kerk wijzigt, daarin veeleer haar eigen 
gevoelen uitdrukkende dan dat van hen, die haar vervaardigd hebben". 
Duisterheden of dwalingen in de Confessie konden derhalve alleen ver-
holpen worden door eene .nadere verklaring" of Testimony. In 1784 
werd reeds zulk een Testimony gegeven, waarbij als de overtuiging der 
kerk werd uitgesproken, dat „de overheid als zoodanig niet over de kerk 
heerschen mag; dat zij aan de belijdenis van de h. i. ivare religie geene 
voorrechten mag schenken, die anderen konden verhinderen in hunne natuur-
lijke rechten; dal hare geheele taak als overheid betrekking heeft op de 
menschen niet in hunne kwaliteit van Christenen maar van leden der burger-
lijke maatschappij" 2). 

Alleen de Reformed Presbylerian Church houdt letterlijk aan de Con-
fessie vast en verbiedt zelfs aan hare leden eenig ambt in den Staat aan 
te nemen, omdat de grondbeginselen van de Confessie niet in de Ameri-
kaansche Constitutie staan 3). 

Voordat uwe deputaten Amerika verlaten, merken zij nog op, dat ook 
de Amerikaansche Episcopaal scho Kerk, die de „39 geloofsartikelen van 

1) S C H A F F , 1 c . t . [ . p a g . 8 1 2 . 
3) S c i u r r , 1. c. t 1. pag. 812. 
1) S C H A I F , 1 c . t . I , p . i g 8 1 2 . 
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de kerk van Rngeland" overnam, Art. XXXVII, handelende over de 
burgerlijke overheid, aldus wijzigde: ,De macht van de overheid strekt 
zich uit over alle menschen zoowel geestelijken als leeken in alle dingen, 
die het tijdelijke leven aangaan, maar zij heeft geene macht over die dingen, 
die zuiver geestelijk zijn. En wij gelooven dat het de plicht is van alle 
menschen, die belijders zijn van hel Evangelie, om eerbiedige gehoorzaam-
heid te bewijzen aan de burgerlijke overheid, wanneer deze regelmatig en 
wettig is aangesteld" 1 j. 

Heeft men in Amerika dus algemeen de confessie gewijzigd, in Enge-
land en Schotland zelf deed men dit niet. Wat de zoogenaamde Staats-
kerk in Schotland betreft is dit te begrijpen; want naar het schijnt 
brengt de positie van eene Staatskerk volgens het in Engeland geldende 
recht mee, dat de confessie niet gewijzigd mag worden dan met goed-
keuring van het Parlement. Zelfs heeft de jongste beslissing van het 
Hoogerhuis in zake het proces over de goederen der Vrije Kerk getoond, 
dat de Engelsche jurisprudentie ook aan eene Vrije Kerk het recht niet 
gunt hare belijdenis te wijzigen op straffe, dat zij anders het recht op 
alle hare goederen verliest. Feitelijk zijn de kerken iti Engeland en 
Schotland daardoor in een keurslijf gebonden on is dit wel meê eene 
der oorzaken, waarom zij niet tot „wijziging", maar tot „nadere ver-
klaring" van de confessie hare toevlucht namen. 

Zoo is bij de vereeniging van de Presbyterian Churcli in Engeland 
en de United Presbyterian Church iot the Presbyterian Church of Eng-
land in 1876, in de vereenigingsacte o.m. als basis opgenomen, dat als 
formulieren van eenigheid gelden zullen de Westminstersche Confessie 
en de kleine en groote Catechismus, maar „dat van de ambtsdragers 
der kerk, wanneer zij de genoemde formulieren van eenigheid onder-
teekenen, niet geëischt wordt, ook al houdt de kerk vast aan de verplichting 
der burgerlijke regeerders om in hunne eigen taak en werkkring zich te 
onderwerpen aan het gezag van den Heere Jezus Christus, dat zij in deze 
formulieren iets zullen aannemen wat onverdraagzaamheid of vervolging 
begunstigt of zou kunnen beschouwd worden als te begunstigen'''' 

En evenzoo heeft men in Schotland gehandeld. De „basis of union" 
van de United Presbyterian Church van Schotland handhaaft de West-
minstersche Confessie en Catechismus in hun geheel, „mits wel verslaande 
dat wij in deze formulieren niet iels goedkeuren, waarin geleerd worden 
of verondersteld worden geleerd te zijn, beginselen van dwang, of vervolging 
of onverdraagzaamheid in zake de religie"3). En in overeenstemming 
daarmede staat in de onderteekeningsformule eene clausule, waarin gezegd 
wordt: „ mei ver slaande dat van u niet geeischt wordt iets in deze formulieren 

' ) S C H A F P . 1 . c . t , I I I , p a g . 5 1 2 . 
2) A. H. DRYSDALE, History of the Presbyterian in Emjland, 18H9, p T.2G. 
3 ) TAYLOR I N N E S , I . c . p a g . 3 3 3 . 
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goed le keuren, waarin geleerd worden of verondersteld worden geleerd te 
zijn beginselen van dwang enz" r). 

De Free Chureh van Schotland heeft in de reeds op pag. 7 opgenomen 
Acte van 184(3 verklaard, dat „zij niet meende dal hare Confessie of cenig 
deel daarvan, mits eerlijk uitgelegd, onverdraagzaamheid of vervolging 
begunstigde, of van oordeel was dat hare ambtsdragers door de Confessie 
te onderteekenen belijdenis deden van cenig beginsel, dal onbestaanbaar was 
met de vrijheid van conscientie of hel recht van eigen oordeel" 2). 

Eenigszins anders is gehandeld door de Heformed Presbi/lerian Chureh 
van Schotland. Deze Kerk heeft eene nadere verklaring gegeven in twee 
actestukken, genaamd de Terms of Communion (voorwaarden voor het 
lidmaatschap) en Pormula of Ordination. (bevestigings-formulier), die 
als gezaghebbend worden beschouwd. Hierin wordt gezegd, dat men 
door de Confessie te onderteekenen niet geacht wordt, gehouden te zijn 
„alle gevoelens of elke uitdrukking te verdedigen" en uitdrukkelijk verklaard, 
„dal hel gebruik maken van overheidsdwang van wal soort ook, met het 
doel om cle menschen te dwingen eene keltersche geloofsbelijdenis af te zweren 
of eene gezonde schriftuurlijke belijdenis aan te nemen en le belijden, onver-
eenigbaar is mei de natuur der ware religie en in de praktijk altijd met 
onvruchtbaarheid moet geslagen blijken" s). 

Denzelfden weg sloeg de United Original Secession Chureh van Schot-
land in. Ook zij gaf eene nadere verklaring, waarin gezegd wordt, dat 
„de leer aangaande de burgerlijke regeering, die in de confessies der 
Gereformeerde kerken en bepaaldelijk in de Westminstersche Confessie vervat 
is, verdedigd kan worden op gronden aan de Schrift en de rede ontleend, 
gelijk te voren is aangetoond. Welke beleekenis men ook aan sommige 
uitdrukkingen van de Confessie op zich zelf beschouwd, zou kunnen hechten 
(impose), men zal niet vinden, wanneer men eerlijk en oprecht de geheele 
leer, die de Confessie omtrent dit punt geeft, verklaart en uitlegt, dal de 
Westminstersche Confessie terecht beschuldigd kan worden van aan te 

zeilen lot vervolging om der conscientie wille, of van dingen, die alleen de 
religie betreffen, te onderwerpen aan het oordeel en de beslissing van de 
burgerlijke overheid of aan deze toe le kennen eenige heerschappij over 
of macht in de kerk" 4). 

Voorts zij nog vermeld, dat de Calvinistic Methodist Chureh van Wales, 
die aan W I I I T E F E L D ' S bezielde prediking haar ontstaan dankt en aan de 
Gereformeerde beginselen trouw bleef, in 1823 eene nieuwe confessie aannam, 
die wel grootendeels naar het model der Westminstersche Confessie is 
vervaardigd, maar hier en daar toch van deze Confessie afwijkt. Met name 
is dit ook het geval in het artikel, dat over de overheid handelt. Van 

• ) HODGK, 1 . c . p a g 4 8 

TAYLOU LNNES, 1 . o , p a g . 3 ' 3 2 . 

•>) I IODÜIÏ , 1 c . p a g 4 2 9 
4) IIODGt, 1. c. blz. 429. 
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eene roeping der overheid om ketterij, afgoderij of valschen godsdienst 
.uit te roeien wordt hier met geen woord gesproken. Het artikel luidt: 
, God de opperste heerseher en koning van geheel de wereld heeft de 
koningen en allen, die dragers van het gezag zijn, ingesteld, om onder 
Hem heerschers over de menschen te zijn, tol zijne eigen eere en ten beste 
van heel hel volk. Hij bekleedt hen voorts mei gezag om een schrik te 
zijn voor kwaaddoeners en desnoodig straf over hen uil te oefenen. Zij 
zijn voorts door Hem gezonden om te loven en te beschermen degenen, 
die wèl doen. Hel is de plicht van alle onderdanen om hen te eeren en 
te vreezen; hun in alle dingen te gehoorzamen, die in overeenstemming 
zijn met Gods Woord; voor hen gebeden en dankzeggingen te doen; hunne 
ivetten te eeren en te gehoorzamen : alle cijns en schatting te betalen, die 
zij hun opleggen, zonder murmureering, achterhouding of bedrog. Wij 
hebben ons daaraan te houden, dat onze plicht om den koning te eeren 
en te gehoorzamen rust op de ordinantie en het gezag van God, wiens 
dienaar hij is, en niet op de persoonlijke deugden des konings" '). 

Het resultaat van hun onderzoek kort saamvattende meenen uwe depu-
taten tot de volgende conclusies te mogen komen : 

vooreerst dat de gewraakte zinsnede blijkens de bewoordingen van de 
Confessie zelve in verband met het getuigenis der historie onzer eigen 
Kerken, de overeenstemming der Gereformeerde belijdenisschriften van 
alle landen en het algemeen gevoelen der Gereformeerde theologen metter-
daad bedoelt, dat de overheid met middelen van dwang en geweld de 
afgoderij en den valschen godsdienst, waaronder in de eerste plaats de 
Roonische Kerk verstaan wordt, zal tegengaan en het rijk van den Anti-
christ zal te gronde werpen ; 

ten hveede dat dit gevoelen, alsof de overheid geroepen is om met 
straf ketterij en valsche of minder zuivere religies tegen te gaan, niet 
alleen niet gedekt wordt door de Heilige Schrift, maar in strijd is met 
wat Gods Woord ons leert omtrent het onderscheid tusschen de bedeeling 
van Oud- en Nieuw-Testament, het geestelijk karakter van Christus' 
koninkrijk en het verbod om in den dienst van dit koninkrijk van andere 
dan geestelijke wapenen zich te bedienen. 

ten derde dat dit gevoelen, dat zijnen oorsprong vindt deels in A U G U S T I N U S ' 

opvatting van de roeping der overheid om ketters te straffen, deels in 
het oude Byzantijnsche recht, dat destijds heel de rechtsbeschouwing 
beheerschte, wel verklaarbaar is bij onze vaderen, omdat het de alge-
meene geloofsovertuiging was van hunne tijd, en omdat de religieuse wor-
steling dier dagen tegelijk een politiek karakter droeg, maar toch in strijd 

' ) MULLER, 1 . c . p a g , 8 9 5 . 
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is met de groote beginselen, die door Gods genade het Calvinisme zelf 
verwaardigd is te verkondigen, met name de vrijheid van ieder om God 
naar zijn geweten te mogen dienen ; de onafhankelijkheid en autonomie 
der kerk, die alleen aan Christus heeft te gehoorzamen, en de roeping 
der overheid om zoowel deze vrijheid der consciëntie, als deze autonomie 
der kerk te eerbiedigen en te erkennen ; 

ten vierde dat die Gereformeerde kerken, die voor een gelijk gravamen 
stonden tegen hare confessie als onze kerken dan ook eenparig hebben 
geoordeeld door wijziging of nadere verklaring aan dat bezwaar te moeten 
te gemoet komen ; een feit dat te zwaarder weegt, omdat dit niet geschied 
is door kerken, die allengs van de belijdenis onzer vaderen waren losge-
raakt, maar die integendeel hare hartelijke en oprechte instemming met 
deze belijdenis volmondig hebben uitgesproken en haar overigens onge-
schonden wenschen te bewaren ; 

en ten vijfde dat deze verandering van inzicht omtrent hetgeen God de 
Heere in zijn Woord ons geopenbaard heeft aangaande de roeping der 
overheid, — mits hierbij scherp onderscheiden worde tusschen het valsche 
begrip van neutraliteit, dat in religieus indifferentisme zijnen oorsprong 
vindt, en de erkenning, dat de overheid uit eerbied voor de kerk des 
Heeren en de consciëntie harer onderdanen zich van alle inmenging in 
zaken der religie te onthouden heeft, — te erkennen en te eerbiedigen 
is als de vrucht van de leiding des Heiligen Geestes, die naar de belofte 
door Christus aan zijne discipelen geschonken, hen in alle waarheid 
leiden zou. 

Het is op deze gronden, dat uwe deputaten u adviseeren het gravamen 
der bezwaarde broederen tegen de bedoelde zinsnede in de Confessie 
gegrond te verklaren en zoodanige maatregelen te nemen, als noodig 
zullen zijn 0111 hunne consciëntiën te ontlasten. 

Hoewel de Synode aan hare deputaten niet uitdrukkelijk heeft opgedragen 
haar voorstellen te doen, op welke wijze aan dit gravamen tegemoet kan 
worden gekomen, wanneer de Synode het wettig oordeelt, meenen zij toch 
niet tegen de bedoeling der Synode te handelen, wanneer zij ten slotte 
ook over die vraag u dienen van advies. 

Zooals uit de hierboven meêgedeelde beslissingen der buitenlandsche 
Gereformeerde kerken bleek, heeft men hiertoe vierderlei weg ingeslagen : 
enkele kerken hebben een nieuw geloofsartikel geformuleerd of enkele 
uitdrukkingen in de Confessie gewijzigd; andere hebben de woorden, 
waartegen bezwaar bestond, uit de Confessie geschrapt; nog andere 
hebben aan de Confessie eene nadere verklaring toegevoegd, waardoor het 
bezwaar ondervangen werd; en eene laatste groep heeft in de onderteeke-
ningsformule eene clausule opgenomen, waardoor de moeilijkheid uit den 
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weg werd geruimd. Feitelijk laten deze vier middelen zich tot twee 
terug brengen : wijziging der confessie of nadere verklaring, hoe de con-
fessie moet worden opgeval. 

Het laatste middel, dat vooral door de kerken in Engeland en Schot-
land is toegepast, heeft zeker het voordeel, dat daardoor de confessie 
zelve ongeschonden blijft De eonfessie behoort niet alleen aan onze 
kerken toe, maar is het gemeen bezit van alle Gereformeerden in den 
lande en zoolang de kerkelijke verdeeldheid het onmogelijk maakt, om 
met medewerking van alle voorstanders der Gereformeerde religie de 
Confessie te herzien, gevoelen uwe deputaten al het bezwaar, dat er in 
ligt, indien een deel van de belijders der Gereformeerde religie in de 
Confessie wijzigingen aanbrengt. 

Hierbij komt in de tweede plaats, dat het bezwaar door eene nadere 
verklaring betrekkelijk gemakkelijk te ondervangen zou zijn. Wanneer de 
Synode bijv. verklaarde, dat zij de woorden, „dat het ambt der overheid 
is om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valschen godsdienst en 
het rijk des Antichrists te gronde te werpen" niet verstond of bedoelde 
in dien zin, dien de opstellers der Confessie en de Kerken, die de Con-
fessie hebben vastgesteld, daaraan gehecht hebben, alsof de overheid dit 
doen moest door middelen van dwang of geweld, maar aldus dat de 
overheid door de prediking van het Evangelie vrij te laten en te bevor-
deren mede arbeiden moest, om de afgoderij en den valschen godsdienst 
te weren en uit te roeien en het rijk van den Antichrist te gronde te 
werpen, dan zou daarmede zonder eenige krenking der eerlijkheid en waar-
heid, die vooral aan de kerk van Christus niet voegen zou, het bezwaar 
tegen deze uitdrukking uit den weg zijn geruimd. 

Toch meenen uwe deputaten na ernstige overweging u dit middel niet 
te mogen aanraden. 

Eene nadere verklaring van eenig betwist deel der Confessie is zeer 
zeker geoorloofd en door onze vaderen, zoowel op de Synode te Dordt 
bij den strijd over de praedestinatie, als later in de zoogenaamde Wal-
chersche artikelen wel gegeven ; maar dan was het doel steeds, om het-
geen in de Confessie beleden werd, nog scherper en precieser uit te drukken 
en alle misverstand te voorkomen. 

Dient zulk eene nadere verklaring echter om aan de woorden van de 
Confessie eene uitlegging te geven, die lijnrecht in strijd is met de be-
doeling onzer vaderen, uit wier handen wij deze Confessie ontvangen 
hebben, dan wordt daarmede een zeer gevaarlijke weg voor de toekomst 
geopend. Rees toch in later tijd op veel ingrijpender punten bedenking 
tegen de Confessie, dan zou men op dit precedent zich kunnen beroepen 
om door eene soortgelijke verklaring het bezwaar te ondervangen. In schijn 
zou de Confessie aldus ongeschonden worden bewaard, maar feitelijk haar 
inhoud worden prijsgegeven. Het is om dit gevaar te voorkomen, dat de 
deputaten de Synode moeten afraden dezen weg in te slaan. 
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ELI nog veel minder kunnen zij u aanraden in de onderteekeningsformule 
eene clausule in te lasschen, waardoor instemming met dit stuk der Belijdenis 
niet meer geëischt wordt. Behalve het bezwaar toch, dat eene onderteeke-
ningsformule, die op één punt den band aan de Confessie doorsnijdt of 
instemming met hetgeen de Confessie belijdt, facultatief laat, als 
precedent hetzelfde gevaar oplevert, waarop uwe deputaten u boven 
wezen, achten zij dat daardoor het karakter der Belijdenis als uiting 
van het geloof der geheele Kerk op zeer bedenkelijke wijze zou onder-
mijnd worden. 

Het is daarom, dat uwe deputaten het beter oordeelen, dat de Synode 
niet door eene min of meer willekeurige verklaring van de Confessie of 
door eene beperkende clausule in de onderteekeningsformule, maar door 
wijziging van de Confessie zelve het bezwaar tot oplossing brenge, gelijk 
ook de. Gereformeerde kerken in Amerika zulks gedaan hebben. 

Het bezwaar, dat de Confessie, die gemeen bezit is van alle Gerefor-
meerden in ons land, niet gewijzigd mag worden, zoolang niet alle Gere-
formeerden daartoe mede kunnen werken, kunnen uwe deputaten niet 
deelen. Ware het juist, dan zouden, zoolang de vereeniging van alle 
Gereformeerden in ééne kerk niet tot stand is gekomen, alle gravamina 
onopgelost moeten blijven en daarmede het primordiale recht van elk 
geleovige, om op grond der H. Schrift bedenkingen tegen de confessie 
te mogen inbrengen, waarover de kerk te oordeelen heeft, te niet worden 
gedaan. 

Indien dus wijziging der Confessie de meest gewensehte weg is, dan 
kan dit geschieden of door eene nieuwe formuleering in plaats van de 
oude te stellen bf door de gewraakte woorden te schrappen. 

Het eerste achten uwe deputaten niet raadzaam, om de reeds vroeger 
opgegeven redenen. De verschillende formuleeringen, die de Amerikaansehe 
kerken kozen, toonen hoe weinig overeenstemming nog op dit punt 
bereikt is en hoe moeilijk het valt hier zoo volledig te zijn, dat alle 
misverstand buitengesloten wordt. 

Zoo blijft dus alleen dit middel over, dat de Synode de bedoelde woorden 
van onze Confessie schrappe of desnoods tussclien twee haakjes plaatse 
en in eene noot verklare, waarom deze woorden door de Gereformeerde 
Kerken thans niet meer beleden worden. 

De bedenking, dat de Synode door deze woorden te schrappen den 
indruk zou kunnen geven, alsof volgens haar de overheid geene roeping 
heeft tegenover afgoderij en valschen godsdienst en niet desnoods met 
straf zou mogen optreden tegen valsche religies als bijv. de Anabaptisten, 
of Mormonen, die de zedewet aantasten of revolutionaire beginselen in 
toepassing brengen, achten uwe deputaten niet juist. Het ingediende 
gravamen toch richt zich uitsluitend tegen deze uitspraak der Confessie, 
dat de overheid met dwang en getveld deze taak heeft te volvoeren, en 
dit doen moet tegenover alle afgoderij en valschen godsdienst avS zoodanig. 
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Door de bedoelde woorden te schrappen (die blijkens het getuigenis der 
historie dit metterdaad bedoelen) verklaart de Synode alleen, dat zij zulk 
een optreden van de overheid met straf en dwang niet conform den 
Woorde Gods acht. En wat de taak der overheid betreft om met gees-
telijke wapenen d. w. z. door de prediking des Woords enz. tegen de 
afgoderij en den valschen godsdienst op te treden, zoo ligt dit reeds vol-
doende uitgedrukt in de woorden, die onveranderd in de Confessie blijven 
staan, dat de overheid „het Koninkrijk van Christus Jezus heeft te doen 
vorderen en overal het Woord des Evangelies heeft te doen prediken". 
Alleen met deze geestelijke wapenen behoort de Overheid de afgoderij 
en den valschen godsdienst te bestrijden en te wederstaan. 

Bovendien bestaat er naar de overtuiging uwer deputaten geene nood-
zakelijkheid, om zulk eene uitspraak over de taak der overheid tegenover 
afgoderij en valschen godsdienst in de Confessie op te nemen of te 
behouden. 

Uwe deputaten achten het dan ook opmerkelijk, dat C A L V I J N in de door 
hem opgestelde geloofsbelijdenissen vermeden heeft over dit punt eene 
besliste uitspraak op te nemen. Bij een zoo scherpzinnig denker als 
C A L V I J N kan hier van vergeten geene sprake zijn. Daarvoor is elk woord 
in zijn confessies te wèl gewogen en te ernstig overdacht. Boven-
dien bestonden in C A L V I J N ' S dagen reeds tal van confessies, die over 
dit punt zich uitvoerig uitspraken en waren deze C A L V I J N zeker niet 
onbekend. 

Voorts wijzen zij er u op, dat ook onze Gereformeerde Kerken op de 
Synode te Dordt in 1619, toen zij een nie'nv artikel hebben opgesteld, 
waarin over de roeping der overheid tegenover de Kerk gehandeld werd 
(artikel 28 der Kerkenorde), hierin wel verklaard hebben dat het „ambt 
der christelijke overheden is den heiligen kerkedienst in alle manieren 
te bevorderen, denzelven met haar exempel der onderdanen te recom-
mandeeren en aan de predikanten, ouderlingen en diakenen in allen 
voorvallenden nood de hand te bieden en bij hare goede ordening te be-
schermen''; maar dat zij den plicht der overheid, om de afgoderij enden 
valschen godsdienst te weren en uit te roeien, in dit artikel niet opnieuw 
hebben uitgesproken. 

Weglating van de bedoelde woorden schijnt uwen deputaten op de' 
genoemde gronden dus het meest aanbevelenswaardig. Terwijl de Synode, 
om alle misverstand af te snijden, nadrukkelijk zou kunnen verklaren, 
dat zij met de schrapping dezer woorden alleen bedoelt, dat de overheid 
niet, gelijk onze vaderen meenden, met middelen van geweld de afgoderij 
en den valschen godsdienst heeft te weren en uit te roeien; maar dat 
zij daarom geenszins ontkent, dat de overheid de roeping, 4ieeft om dooi-
de prediking des Evangelies te bevorderen, de afgoderij en den valschen 
godsdienst tegen te gaan. 

Aan de wijsheid uwer Synode en aan de leiding des Heiligen Geestes 
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laten uwe deputaten het over, om in deze gewichtvolle zaak eeue zoodanige 
beslissing te nemen, als het meest strekken zal tot welzijn der Kerken 
eu tot eere van zijnen heiligen Naam. 

H. BAVINCK. 
T. BOS. 
M. DE JONGE. 
H. H. KUYPER. 
A. LITTOOY. 
A. P. DE SAYORNIN LOHMAN. 
T. TROMP. 

Amsterdam, Februari 1905. 

BIJLAGE LXXlIIa. ' A d v i e s o v e r C 1. 
(Artt. 151 en 154.) 

In handen uwer commissie werd gesteld het t i jdig aan de Kerken toegezonden »Advies 
in zake het ijravamen tegen artikel XXXVI der Belijdenis", opgesteld door de broederen 
H . B A V I N C K , T . B O S , M . D E J O N G E , H . H . K U Y P E R , A . L I T T O O Y , A . F . D E SAVORNIN LOHMAN 

e n T . T R O M P . 

Aangezien dit Advies in aller handen is, zal uwe vergadering het voldoende achten, dat 
uwe commissie zeer summierlijk gedachtengang en resultaat, zij ' t met scherpe en ruime 
trekken, schetst. Allereerst dan herinnert het advies, hoe op de Generale Synode van Middel-
b u r g in 1 8 9 6 d o o r de h o o g l e e r a r e n RUTGERS, NOORDTZY, WIELENGV, LINDEBOOM, BIESTERVELD, 

A. KUYPER en H. BAVINCK a l s m e d e door d e n Z e n d i n g s - D i r e c t e u r J . H. DONNER e e n gravamen 
ingediend werd, tegen — w a t de broeders noemden — »eene zinsnede in Ar t . 36 der Belij-
denis". Zij brachten bezwaar in »tegen den inhoud en de strekking van de derde zinsnede 
in A r t . 36 van de Belijdenis der Kerken als zijnde niet conform den Woorde Gods". Deze 
»derde zinsnede" — genomen in haren historischen zin — legde h.i. onder meer aan de wereldlijke 
overheid den plicht op, om afgoderij en valschen godsdienst des noods met het zwaard uit 
te roeien; en legde den Kerken op, der overheid dit als haren plicht te prediken". Zulks nu 
achtten de genoemde praeadviseurs der Synode van Middelburg in strijd met Gods Woord, 
zich in hunne conscientie verplicht rekenend, deze uitspraak niet te belijden, maar te 
verwerpen". 

Deputaten herinneren er voorts aan, hoe do Synode van Middelburg wel eenige broederen 
aanwees, om de volgende Synode van advies te dienen in zake dit ingediend g i a v a m e n ; doch 
dat op de Generale Synode te Groningen in 1899, alsmede op aie te Arnhem in 1902 
gehouden, het gevraagd advies uitbleef; en dat nu de laatstgenoemde Synode deze deputaten 
benoemd heeft met b e p e r k t mandaat, welke beperking 1°. deed afzien van het hooren van 
buitenlandsche kerken, als »noch doeltreffend, noch noodzakelijk"; en uit welk beperkt mandaa t 
de deputaten 2°. ook hebben afgeleid, dat het de bedoeling der Synode was, dat zij zich slipt 
zouden bepalen tot het ingediend gravamen, en met geroepen zijn om een principieel advies 
te geven omtrent de taak der Christelijke overheid op religieus en ethisch gebied en 
omtrent de rechte verhouding van Staat en kerk. De deputaten hebben zich dus streng 
bepaald tot het onderzoek van 't ingediend bezwaar tegen die ééne zinsnede, dat het de 
taak der overheid zou zijn, om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valschen godsdienst 
daaibij voegend de woorden: en het rijk des Anti-Chrhts te gronde te werpen. 

Terecht hebben de deputaten eerst onderzocht, welken zin genoemde uitdrukkingen hebben 
naar de bedoeling der opsteller«*; en in breed geadstrueerd betoog hebben zij aangetoond, dat 
met de woorden: »het ambt der overheid is de afgoderij en den valschen godsdienst uit te 
roeien en het rijk van den Anti -Chris t te gronde te werpen", bedoeld is, dat het de roeping 
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en plicht is der overheid als zoodanig om — zonder aan de consciëntién geweld aan te 
doen of in het verborgen leven in te dringen •— op het publiek terrein des levens, dat 
onder hare hoede staat, met al de haar ten dienste staande middelen (zooals wetteli jke 
bepalingen, verbod van openbare godsdienstoefeningen, straffen tegen weêrstrevenden en 
ketters) al de seeten, kerken of personen, die zich volgens haar ooi deel schuldig maken 
aan afgoderij, vervalsching van den dienst Gods of medewerking aan het rijk van den 
Anti-Christ, tegen te staan en te onderdrukken" (bl. 25). En in de eerste plaats, zoo 
oordeelden de deputaten, werd hierbij gedoeld op den cultus en de leeringen der pauselijke 
hieraichie (blz. 9), eene opvatting, die uw commissie deelt. 

Na aldus de beteekenis der woorden te hebben vastgesteld, hebben de deputaten onderzocht, 
of ze conform den Woorde Gods zijn of daarmede in strijd. Bij dit onderzoek hebben zij 
aangetoond, waarom de theocratische rechtsbedeeling van het Israël des Ouden Verbonds thans 
onder het Nieuwe Verbond voorbij is, zoodat de wet van Israël thans niet meer ten regel 
kan worden gesteld. Voorts hebben ze een overzicht gegeven van al de als bewijsplaatsen 
uit ' t Nieuwe Verbond aangegei en teksten, en komen tot het resultaat, dat met beroep op 
een rechtstreeksch bevel van God in het Nieuwe Verbond de quaestie niet op te lossen is. 

Om de oplossing te vinden hebben de deputaten gewezen op het geestelijk karakter van 
Christus' Koninkrijk, dat niet door het zwaard, noch door »vuur van den hemel" , niet door 
vleeschelijke wapenen, noch door »kracht en geweld" maar door het »geestelijk zwaard" 
»gevorderd" wordt, terwijl Matth. 13 : 29—43 het pogen, om door uitwendig geweld zijn 
Rijk uit te breiden, uitdrukkelijk verbiedt. 

In het bijzonder hebben de deputaten de aangevallen uitdrukkingen voor de rechtbank 
gebracht van twee specifiek Gereformeerde beginselen ; het eerste de vrijheid der consciëntie, 
die naar den aard der religie noodzakelijk »uitwendigen dienst" (cultus externus) meêbrengt, 
en dus de libertas e\erci t i i inslui t ; en het tweede, dat de overheid en de kerk twee zelf-
standig/' machten zijn, die niet op elkanders gebied mogen ingrijpen. 

Uit deze beginselen volgt, dat de overheid den eereilienst — met name ook den Roomschen — 
heeft vrij te laten en te beschermen; dat men haar niet het recht kan toekennen om 
over geloofszaken te beslissen; noch ook tot taak stellen kan om de religie te reformeeren 
en daartoe den valschen godsdienst uit te roeien (blz. 3i) . De deputaten concludeeren, »dat de 
wettige consequentie van deze beide Gereformeerde beginselen medebrengt, »<2a{ de overheid 
aan hare onderdanen vrijheid moet laten, om naar hunne overtuiging God openlijk te 
dienen en van alle inmenging in geloofszaken af te zien (blz. 34). 

De deputaten, de neutrale staatsidee, het religieus indifferentisme en de moderne wereld-
beschouwing, dat de religie PW vatsache is en de Staat zich daarmee niet heeft in te laten, 
principieel verwerpende, oordeelen, dat krachtens de consequente gevolgtrekking van de 
beginselen, door de Reformatoren op grond van de Heilige Schrift beleden, de overheid uit 
eerbied voor de religie eiken dwang ongeoorloofd heeft te achten, en uit liefde voor de kerk 
hare geestelijke autonomie niet mag a a n t a s t e n ; dat zij aan de kracht van Gods Woord de 
uitroeiing van alle afgoderij en valschen godsdienst en het te gronde werpen van het rijk 
van den anti-Christ heeft over te l a t en ; zoodat werkelijk de leer in den derden volzin van 
Ar t . 36, in zooverre zij het recht, de taak der overheid poneert tot reformeeriiig van den 
publieken cultus en de hiertoe onmisbare sluiting van alle afgoderij en pseudo-religie, als 
in tegenspraak met Gods Woord moet worden verworpen. 

Voorts geeft het Advies een breed overzicht van de wijzigingen op dit punt aangebracht 
in de confessiën der Gereformeerde kerken in het buitenland, die hare oprechte instemming 
met de Belijdenis ongeschonden wenschen te bewaren, in aansluiting waarvan ook melding 
had kunnen worden gemaakt van de verklaring der Christelijke Gereformeerde Synode van 
1861, dat de wereldlijke mach t niets over of in de kerk te zeggen heeft en de overheid 
slechts de kerk heeft te beschermen. Op • grond van het aangestipte komen de deputaten 
tot de conclusie, om der Synode te adviseeren, het gravamen der bezwaarde broederen 
tegen de bedoelde zinsnede in de Confessie gegrond te verklaren en zoodanige maatregelen 
te nemen als noodig zullen zijn, om hunne consciëntién te ontlasten. 

Ook over de vraag, welke deze maatregelen zouden behooren te zijn, bieden deputaten hun advies. 
Zij overwegen de beide mogelijk geachte man ie ren : 1°. wijziging in de Confessie en 

2°. nadere verklaring, hoe de Confessie moet worden opgevat. 
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Deputaten oordeelen, dat de laatste wijze van doen liet bezwaar ontwijkt , dat een deel 
van de belijders der Gr reformi erde lehgiein de gezamenlijke confessie wijzig mg aanbrengt, 
en bieden zelf» eene pioeve van nadeie verklaring in deze woorden: 

Dt Generale Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland vei klaart, dat ZIJ de woorden, 
dat liet ambt der overheid is »om te weien en uit te roeien alle afgoderij en valschen 
godsdienst en het rijk van den anti-Chnst te gronde te werpen" niet verstaat in den zin, 
dien de opstellers der Confessie en de Kerken, die haar hebben vastgesteld, daaraan gehech t 
hebben, alsof de oveiheid dit doen moet door middelen van dwang en geweld , maa r aldus 
dat de overheid door de prediking van het Evangelie vrij te laten en te bevorderen mede 
behoort te arbeiden, om de afgoderij en den valschen godsdienst te weien en uit te loeien 
en het rijk van den anti-Christ te gronde te werpen. 

Deputaten hebben eehtei tegen eene deigelyke oplossing — naar het oordeel uwei 
commissie te recht — bezwaar. Immers eene deigelijke verklaring zou met bedoelen (als b. v. 
de vijf artikelen tegen de Remonstranten en de Walcheische artikelen), om de belijdenis 
scherper en precieser uit te drukken, maar ter contrarie om eene verklaring te geven, die 
welbewust de geloofsovertuiging der vaderen weerspieekt, en deze manier van doen zou bij 
bedenking op veel ingrijpender punten er toe kunnen leiden, om de Confessie schijnbaar 
ongeschonden te laten en feitelijk prijs te given 

Het inlassihen \ a n eene clausule in de onderteekeiiingsformule, waardoor instemming met dit 
stuk der Belijdenis niet meer geusch t worden zou, wordt daarenboven gedrukt door het 
bezwaar, dat facultatiefstelhng op t én punt dei confessie het karakter der Belijdenis als geloofs-
uit ing dei geheele kei k ondei mijnt. 

Blijft dus wijziging dei Confessie. Voor positieir wyz'ging achten de deputaten den tijd niet rijp. 
Doch zij meenen, dat negatieve wijziging gpeffectueei d kan woiden, en wel of door de 
bedoelde woorden te schrappen, of desnoods /e tusschen haakjes te plaatsen met eene 
noot, the vei klaart, waarom deze woorden door de Gereformeerde Kerken thans met meer 
worden beleden; wat dus naai de bedoeling der deputaten, evenals b.v. het plaatsen tusschen 
twee haakjes van wooiden en artikelen m de keikenorde in sommige uitgaven, toch op 
schrapping neêrkomt en als een vermomd schrappen dient te worden vermeden. 

Na ilzoo het m hare handen gestelde advies nauwkeurig te hebben overwogen, heeft uwe 
commissie gelet op de oordeelvellingen dei ondeischeidene Provinciale Synoden, zooals die op 
het synodaal agendum zijn gebracht, ten deole met voorgeslagen wijziging in de conclusie. 
De Provinciale Synoden van Groningen, Drente, met eenige lestrictie ook Overijsel en Zuid-
Holland, vereemgden zich geheel met 't advies, doch slechts Groningen en Zuid-Hollai d 
begeeren met ionde woorden sein apping van het met meer beledene. Ook Friesland, Gelderland, 
Utiecht, Zeeluid en Noord-Biabant acht ten allen het gravamen niet ongegiond, zij het ondei 
verschillende bewoording. Friesland wenscht, dat de Genei ale S) node het gravamen gegrond 
verkl i re Gelderlands Kerken verklai en, dat zij de gewraakte woorden: uilioeienei,/ in hunne 
historische beteekems niet meer aanvaarden. Utrecht laat zijn gevoelen slechts doorschemeien. 
Zeelands S y n o l e definieert voorzichtighjk, dat zij het ingediend gravamen n,et ongegiond acht . 
boord-Brabant wil aan 't gravamen tegemoet komen hoord-Holland heeft zich ovei 't advies 
met uitgelaten. Dit s taat dus vast, dat geene enkele der negen Svnoden, die zich uitspraken, 
de m beschuldiging ge telde zinsnede dei Confessie verdedigt. 

Over de oplossing der moeilijkheid is echter groot verschil. 
Tegen sihrappmg zonder meei hebben niet minder dan vijf provinciën, Fupslanu, Geldei land, 

Utiecht, Zeeland en Nooid-Brabant bezwaar. Brabant adviseert om niet in de Belijdenis zelve 
te wijzigen doch door i °ne nadei i> verklaring aan het gravamen tegemoet te komen. 

Zeeland heeft bezwaar om op bloot negatieve wijze revisie te zoeken. Utrecht stelt voor, 
dat uwe vergadering verklare, dat ondeiteekening van de acte van verbintenis aan de drie 
Formulieren van Eemgheid niet insluit verklanng van instemming met alinea 3 van ai tikel 30 
der Nederlandsche Geloofsbelijdenis, tot tijd en wijle dit artikel in zijn güietl aan revisie zal 
zijn onderworpen, en dat ze ten teeken daarvan bedoelde alinea m de bekende Confessie 
tusschen haakjes plaatse. Ook de Geldeische Kerken bi l len ze tusschen haakjes plaatsen, 
en dat wel om daauloor te betuigen, dat de Gerefoi meerde Kerken deze woorden met meer 
opvatten m de beteekems daaraan gehecht in de eeuw der opstelling van de Geloofsbelijdenis; 
tevens verklare de Synode ui eene noot, waarom ze die woorden nu nog m den tekts t Iaat staan. 
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En Friesland stelt voor, om vooralsnog geene maatregelen te nemen, om in het artikel 
eenige verandering te brengen in de hoop, dat a ldia eene meer principieele en heel het 
artikel betreffende revisie tot beslissing zal kunnen gebracht worden 

't Verst af van de conclusie der deputaten staan dus de Synoden van Friesland, Noord-Brabant 
en Zeeland. Deze drie Synoden wenschen geene wijziging te hebben aangebracht , doch slechts 
eene verklaring der Synode uit te lokken, die de gegrondheid van 't gravamen erkent en de 
wenschelijkheid uitspreekt, om een meer principieele en heel het artikel betreffende revisie te 
bekomen; waarop ook Utrecht aandringt, terwijl Zeeland voorsteit om nog eene schrede verder 
te gaan en deputaten te benoemen, die eene positie\e revisie voorbereiden. 

Uw»> commissie, het advies met de voorsteilen der Provinciale Synoden overwogen hebbende, 
gevoelt t"n diepste de groote beteekenis der voorgeslagen schrapping van een deel der Belijdenis. 

Met de deputaten wijst uwe commissie op den ernst dezer zaak en her innert zij aan den 
wensch der buitenlandsctie afgevaardigden op de Synode van Dordt, dat onze Kerken heur 
heerlijke belijdenis ongeschonden mochten bewaren tot de wederkomst van Christus. 

De taak, waartoe in dit oogenbiik uwe vergadering geroepen wordt, is van aangrijpenden 
ernst en van ver strekkende gevolgen. Onze oude Belijdenis is op een gewichtig punt aan-
geklaagd geworden; zij behoort bij u beide haren pleitbezorger en rechter te vinden ; een 
rechter, die toezie, eer hij haar vonnis velt. 

Aller Gereformeerden oog, ook dat van vele broeders buiten ons kerkverband is op u 
geslagen. Tal van historische, exegetische, dogmatische, staatsrechterlijke, kerkrechtelijke en 
practische vragen zijn in het geding. Zoo immer, dan behoort met de grootste omzichtigheid 
in deze te worden gehandeld. 

Tot haar leedwezen moet uwe commissie u mededeelen, dat zij niet tot een eenparig 
praeadvies heeft kunnen geraken, doch in drie groepen is uiteengegaan. 

De eerste dezer groepen erkent — evenals de tweede — de gegrondheid van het gravamen, 
doch heeft tegen de voorgeslagen schrapping uit de volgende overweging ernstig bezwaar. 

Bet komt dezen leden voor, (lat in het advies der deputaten niet scherp genoeg in het oog 
is gehouden de grondgedachte, die den geheelen derden volzin van Art. 36 beheerscht. De 
geïncrimineerde uitdrukkingen staan immers niet op zich zelf, maar hangen onlosmakelijk 
saam met de opvatting van de roeping der overheid ten opzichte van het kerkelijk leven, die het 
geheele artikel veronderstelt. Die gewraakte uitdrukkingen zijn de zuivt re consequentie van 
de taak, aan de overheid ten opzichte van religie en Kerk gesteld. Al zouden die gewraakte 
woorden worden uitgelicht, dan is daarmede toch de zaak nog niet tot haar einde gebracht . 
Dan staan er wel die woorden niet m e e r ; maar de opmerking schijnt niet ongegrond, dat 
in hetgeen overblijft, toch opgesloten ligt, w a t de geschrapte woorden bedoelen. Aangezien 
de derde volzin van Art . 36 van de overheid krachtens het jus reformandi eischt, dat zij 
krachtens heur overheidsgezag aan den heiligen kerkedienst de hand zal houden en het h. i. 
zuivere evangelie alom in alle kerkgebouwen moet laten prediken, vloeit daaruit toch logisch 
voort, dat. de overheid alle afgodische cultus en prediking van valsche religie, met name de 
Roomsche Hierarchie a 'om ui t de Kerken uit de gemeenschap der gedoopten moet 
weren. Zoo hangt dus de werende en verstorende met de handhavende en verzorgende ovei -
heidsbemoeiing op religieus- kerkelijk gebied onlosmakelijk saam. 

En hierom acht de meerderheid uwer commissie de voorgeslagen schrapping ondoeltreffend. 
Voorts schijnt het haar toe, dat in de lijn der belofte van Joh. 1G : 13 »Die zal u in al de 

waarheid leiden", meer de positieve dan eene bloot negatieve revisie loopt; en de drang in 
het kerkelijk leven, om tot al dieper en r i jker belijden op elk terrein der Waarheid Gods 
te geraken door bloote uitdelging van het tot dusver beledene niet geheel wordt bevredigd. 
Verder schijnt bij bloote schrapping van een deel der Confessie de mogelijkheid niet uitge-
sloten van verminking, aangezien immers de Belijdenis niet eene aaneenrijging van losse 
opiniën is, maar een weldoordacht geheel. Terwij l eindelijk ook h. i. revisie door »eenvoudig 
te schrappen gedrukt schijnt te worden door het bezwaar, dat als er ook op andere punten 
gravamina mochten worden ingediend, juist deze schijnbaar al zeer gemakkelijke manier 
van revisie gevaarlijk zou kunnen worden voor het bestand der Confessie. 

Nog willen de leden uwer commissie uwer vergadering deze drie vragen ter overweging bieden: 
1°. of bloote schrapping der gewraakte uitdrukkingen in den derden volzin van Ar t . 36 

niet den indruk zou kunnen maken, als zou uwe vergadering van oordeel zijn, dat de 
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overheid ten opzichte van de eerste Tafel der Wet ganschelijk geene roeping hebben 
zou tegen godslastering en openbaren afgodsdienst; 

2°. of ook niet schrapping der bedoelde zinsnede, op hetgeen in Ar t . 30 beleden blijft 
omtrent den plicht tot overheidsbemoeiing met het kerkelijk leven, wijl dit onver-
anderd gehandhaafd wordt, eenen nieuwen nadruk legt ; en 

3°. of het gevaaar niet groot is, dat om aan dezen klem te ontkomen, het overblijvend deel 
van den derden volzin zal genomen worden in eenen anderen zin dan de opstel ers hebben 
bedoeld ; en dus het door de deputaten terecht gewraakte euvel der accommodatie terugkeert . 

Resumeerende overwegen deze leden uwer commissie, dat zij de bezwaren van de deputaten 
zoowel tegen eene nadere verklaring als tegen de inlassching van eene clausule in eeneonder-
teekeningsformule niet kunnen weerleggen-, ook met de deputaten van oordeel zijn, dat voor 
positieve wijziging der confessie de tijd nog niet rijp is, terwijl zij hunnerzijds overwegende 
bezwaren hebben tegen eene bloote schrapping van dit deel der Belijdenis; en dies conclu-
deeren zij op grond dezer overwegingen, dat er thans geene manier te vinden is, om ui t 
deze impasse te geraken. 

Dies stellen deze broederen de volgende conclusiën aan uwe vergadering voor: 
1°. de Generale Synode besluit, den deputaten dank te bieden voor hun tijdig bij de Kerken 

ingekomen Advies; 
2°. zij verklaart , overeenkomstig het Advies, het gravamen der bezwaarde broederen 

tegen de zinsnede in de Confessie, om te weren en uit te roeien alle afgoderij en 
valschen godsdienst en het rijk des Antichrists te gronde te werpen, voor gegrond; 

3°. doch oordeelt, dat er geene wijze te vinden is. om aan dit gravamen tegemoet te komen, 
zonder revisie van Art. 36, waarvoor zij den tijd nog niet gekomen acht. 

Door twee leden uwer commissie, die eene andere conclusie voorstellen, wordt mede het 
gravamen gegrond geacht, en juist uit overweging van de gegrondheid van het gravamen 

de roeping onafwijsbaar geacht, om ter ontlasting van de bezwaarde consciêntiën der broe-
deren de geïncrimineerde zinsnede uit de Belijdenis weg te nemen ; en dies achten zij 
de door de deputaten voorgeslagen schrapping onmisbaar. 

Toch oordeelen zij met al de leden der praeadviseerende commissie, dat de overheid wèl 
eene taak heeft ten opzichte van valsche religie en afgoderij. 

Zij vereenigen zich met de reeds voorgestelde eerste conclusie, doch wenschen als tweede 
conclusie te lezen : 

de Generale Synode bes lu i t : 
a. uit te spreken, dat zij de woorden in artikel 36 dei' Belijdenis, om te weren en uit te 

roeien alle afgoderij en valschen godsdienst, om het rijk des Antichrists te gronde te 
werpen, opgevat in hunne historische beteekenis, niet in overeenstemming acht met de 
roeping, die naar het Woord Gods de overheid heeft inzake afgoderij, valschen godsdienst; 
en hel rijk van den Antichrist en derhalve oordeelt, dat het ingediende gravamen gegrond is ; 

b. deze woorden uit artikel 36 te schrappen; en 
c. te verklaren, dat zij den tijd niet gekomen acht, om de roeping der overheid te dezer 

zake in de Belijdenis uit te drukken. 
Eene laatste groep in uwe cornmis-ie is niet overtuigd geworden van de gegrondheid van 

het gravamen, doch erkent wel, dat de tegenwoordige formuleering der bestreden zinsnede 
niet volkomen juist kan worden genoemd. Zij meent, dat de overheid wel terdege eene 
roeping heeft tegenover afgoderij en valschen godsdienst, en dat zulks in de Confessie behoort 
te worden beleden. Doch de tegenwoordige formuleering achten zij niet meer de volkomen 
juiste. Daarom achten deze broederen het geoorloofd, dat iemand in onze Kerken gravamen 
hebbe tegen de bekende woorden; en zij geven u in overweging (met de eerste conclusie ver-
eenigen ook zij zich) als tweede conclusie aan te nemen : de Synode spreekt uit, dat zij de 
bedoelde woorden, opgevat in hunne historische beteekenis, niet de juiste ui tdrukking acht van 
het geloof der Gereformeerde Kerken inzake de roeping, die naar het Woord van God de over-
heid heeft, wat betr eft alle afgoderij en valschen godsdienst, en derhalve gravamen tegen deze 
ui tdrukkingen geoorloofd is; terwijl zij de tijd niet gekomen acht, om de roeping der over-
heid te dezen aanzien in de Belijdenis der Kerken juist te formuleeren. 

Dr. L. tl. WAGENAAR, Rapporteur, 
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BIILAGE LXXIX Advies i n z a k a het rapport over de Theologische 
(Art 163.) School 

Uwe commissie heeft van dit rapport kennis genomen, en stelt aan uwe vergadering voor, 
de handelingen van de cuiatoien in het algemeen goed te keuren 

Alleen een tweetal punten wenscht uwe commissie aan eene nadeie beoordeeling uwer 
vergadering te ondei werpen 

Het eerste punt betref t de beoordeeling door de cuiatoren van de schorsing van een tweetal 
studenten 

Blijkens de notulen van de cuiatoienveigaJer ing van 4 Jul i 1905 zijn een tweetal studenten 
geschokt op grond van de d u e volgende fe i t en . Ie het m verdenking brengen van 
Ds VOGELAAR, door een gesprek met hem te verkeeien en te misbruiken in tegengestelden 
zin en bedoeling, 2e mede daartoe studenten te nebben misleid en gedi ongen tot mede-
onderteskening van den blief aan het college in zake vei trek naar de Vrije Universiteit , 
3e minstens aanleiding te hebben gegeven tot kwade geiuchten aangaande de Theologische 
School, in plaats van mogelijke bezwaren en wenschen met hunne hoogleeraren te bespreken. 

Tegen deze schorsing werd dooi de geschoiste studenten protest ingebracht bij de curatoren 
Blijkens de notulen van de zitting van 4 Ju l i 1905 werd deze sclioising dooi de ondei-

scheidene curatoren zeer verschillend beooideeld Due voorstellen werden gedaan. Het eerste 
luidde 

Het lu ia to r ium, gelizen het protest, gehoord de getuigen, besluit de sUtoismg op te 
heffen, ooideelende dat het tuchtmiddel niet in rechte verhouding staat tot hetgeen 
de beide studenten verkeerd hebben ged ian tegenovei hunne hoogleer u en 

Het tweede, aldus 
Het cu ra touum keur t de handelingen van het college m zake h en R. goed, wijl 

zij na noodiging voor het college san piofessoren niet kwamen en keurt d° houding 
van genoemde studenten a f , oordeelt, dat eene bestraffing hun moet worden toegediend 
maai veiklaai t dat er geene genoegzame bewijzen zijn voor de gionden der schorsing. 

En een derde, alzoo 
Het l u i a to r ium, gelezen het piotest van K en R , gehoord het college van hoogleerai en, 

de protesteerende studenten en de studenten B, M en S, heeft geene i eden gevonden 
de handehnger van het college \ an hoogleeiaren af te keuren, en sprei lt uit, dat dooi 
het heengaan van de studenten lv. en R, welk heengaan naai hun eigen schiijven 
niet m verband s taat met hunne schol ing , de siliorsing als v mzelf vervallen is 

üi t laatste voorstel werd met 5 tegen 3 stemmen aangenomen. 
Di t wordt door uwe commissie betreuid W a n t hoenel uwe commissie het gedrag der 

beide studenten niet onbeiispehjk acht, zoo meent zij toch, dat in de handelingen van de curitoi en 
hunne schorsing met genoegzaam is gemotiveerd, en dat de toep issing van zoo einstig tucht -
middel in het gegeven „eval dooi het cu i a tonum had moeten worden ifgekeurd. 

Reden waarom uwe commissie aan uwe veigadermg voorstelt, aan de/e h indeling van de 
cnratoien l n i e goedkeuring te onthouden, en aan curatoren op te diagen, het college van 
hoogleeiaren te advi^eeren, de Mhoisin,* van de beide studenten m te trekken en de 
studenten te vermanen hunne veiontschuldiging aan de hoogleeiaren ïan te hielen, over hetgeen 
ze veikeeid gedaan hebben 

Het tweele punt bet ief t het vooistel v in de curatoren tei uitvoeiing v in het ïeeds op de 
Synode van Arnhem gegevei mand ut inzake de oveuliacht van het e j m n a s i u m te Kampen 
aan eene Veieeniging 

Volgens dit mandaat weiden de cur i toren gemachtigd, om het gymnasium zoo spoedig 
doenlijk ovei te diagen ian eene bij de wet oikende Vereewgmg altijd echter met dien 
verstande le dat he t ondei wijs, wat het geioformeerd ka ïakter betreft ondei beslissend 
toezicht koine van den Iveikeiaal dei Gereformeeide Kerk van de plaats van vestiging, 
2e dat de door de leeraicn veikregen rechten zouden worden ovei genomen , en 3e dat ook 
tei vergoeding daarvooi een met il te hoog en afdalend jaarlijksch subsidie door de bet iokktn 
Vereeriiging van de Kei kt n /ou woiden geviaagd. 

Voordat de Wet op het Hoogei Onderwijs, waarin subsidie aan de vrije gymnasia wordt 
toegekend, was aangenom n hebbtn dt cuiatoieu onderscheidene veigeefsche pogmg°n aange-
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wend, om eene Vereeniging te vinden, die liet gymnasium op aannemelijke voorwaarden kon 
overnemen. Na de aanneming dezer wet is evenwel aan de curatoren het uitzicht geopend te 
zullen slagen. Reeds is door hen een daartoe strekkend concept-contract ontworpen, 
hetwelk als bijlage bij het curatoren-verslag is gevoegd en ook aan de leden is medegedeeld. 
Voorts is men te Kampen bezig eene Vereeniging te formeeren, die op den grondslag van dit 
ontwerp-contract het gymnasium kan overnemen. 

S u m m a summarum doet het curatorium aan de Synode dan ook de volgende mededeeling : 
»Het curatorium deelt der Synode mede, dat het niet geslaagd is uitvoering te geven 

aan het mandaat , den curatoren gegeven in Ar t . 210 der Synode van Arnhem, aangezien 
eene dergelijke Vereeniging zich niet heeft aangemeld en ook door de curatoren niet is 
gevonden. Wel werd aan het curatorium een ontwerp-contract aangeboden van eene 
Vereeniging in wording op eenigszins andere voorwaarden. Van deze Vereeniging mag 
worden gehoopt, dat zij binnen niet al te langen tijd het gymnasium zal kunnen 
overnemen. Aan dit concept-contract hecht het curatorium in casu zijne goedkeuring, 
het voorts onderwerpende aan het oordeel der Synode. 

Uwe commissie, overwegende, dat eene spoedige overdracht van het gymnasium met het 
oog op de rijkssubsidie wenschelijk moet worden geach t ; 

overwegende, dat voordeeliger voorwaarden van overdracht, dan in het concept-contract 
worden voorgesteld, niet minder wenschelijk moeten worden geoordeeld; 

adviseert aan uwe vergadering (volgen de conclusiën in het artikel der Acta). 

R U D O L P H , Rapporteur. 

BIJLAGE LXXX. Advies over het verzoek van Ds. C. J. Wessels. 
(Art. 108.) 

Gisteren is nog in handen van uwe commissie gesteld een ingekomen schrijven van Ds. 
C. J. WESSELS, predikant te Dwingeloo. 

In dit schrijven deelt Ds. WESSELS mede, dat hij om gezondheidsredenen met overlegging 
van twee geneeskundige attesten, op de vergadering van de Clas«e Beilen, 30 Augustus j. 1. 
eervol emeritaat heeft aangevraagd, en wel »zoo spoedig mogelijk"-, dat de Classe hem echter 
slechts voor een half jaar rust heeft verleend; 

dat hij zich hierdoor zeer bezwaard gevoel t ; te meer, omdat de Classe eerst weer in Februari 
1900) samenkomt ; 

dat hij verzoekt, dat de Generale Synode zal bepalen, dat bij dergelijk verzoek om emeri-
taatsverklaring deputaten niet slechts van de provincie maar ook van de gezamenlijke Kerken 
tegenwoordig zullen zijn, en zij mitsdien daarvoor deputaten zal benoemen; en 

dat zij tevens »eene scheidsrechterlijke permanente cmnmissie" zal benoemen, om in 
geval van protest uitspraak te kunnen doen. 

Uwe commissie is van oordeel, da t de Classe Beilen zal hebben besloten, gelijk zij deed, 
wijl zij vertrouwde, dat Ds. WESSELS na een half jaar rus t te hebben genoten, wel weêr in 
s taat zou zijn tot zijnen arbe id ; dat in elk geval, wijl zijne zaak niet op de Particuliere Synode 
is behandeld en de rus t aan Ds. WESSELS gegund, hem niet schaden zal, er voor uwe 
vergadering geen recht en geene reden is, om in te grijpen ; en wat het verzoek van Ds. 
WESSELS betreft, otn generale deputaten te benoemen en ook eene »scheidsrechterlijke per-
manente commissie", meent uwe commissie te moeten adviseeren, dat de Generale Synode 
besluite, dit verzoek niet in te willigen. 

J . A. GOEDBT.OED, Rapporteur. 
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KERKENORDENING 
V A N DE 

GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND; 

met de wijzigingen, die daarin zijn aangebracht door de 

Generale Synode te Utrecht in Augustus 1905. 

A R T . 1 . 

Om goede orde in de gemeente van Christus te onderhouden, zijn daarin 
noodig: de diensten ; samenkomsten; opzicht der leer, Sacramenten en 
ceremoniën: en Christelijke straf; waarvan hierna ordelijk zal gehandeld 
worden. 

Van de diensten. 
A H T . TI. 

De diensten zijn vierderlei: der Dienaren des Woords, der Doctoren, 
der Ouderlingen en der Diakenen. 

Aur. III. 

Het zal niemand, alhoewel hij een Doctor, Ouderling of Diaken is, 
geoorloofd zijn den dienst des Woords en der Sacramenten te betreden, 
zonder wettelijk daartoe beroepen te zijn. En wanneer iemand daar tegen 
doet en meermalen vermaand zijnde niet aflaat, zoo zal de Classe oor-
deelen, of men hem voor een scheurmaker verklaren of op eenige 
andere wijze straffen zal. 

Aur. IV. 

De wettelijke beroeping dergenen, die tevoren in den dienst niet ge-
weest zijn, zoowel in de steden als ten platten lande, bestaat: 

Ten eerste, in de verkiezing, dewelke na voorgaande gebeden geschie-
den zal door den Kerkeraad en de Diakenen, met onderhouding van de 
regeling, die daarvoor plaatselijk in gebruik of door den Kerkeraad vast-
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gesteld is, en van de kerkelijke ordinantie, dat alleen diegenen voor liet 
eerst tot den dienst des Woords kunnen beroepen worden, die door de 
Classe, waarin zij wonen, praeparatoir geëxamineerd zijn; en voorts in 
Kerken met niet meer dan één Dienaar ook met advies van de Classe 
of van den hiertoe door de Classe aangewezen consulent, waar zulks tot 
nog toe gebruikelijk is geweest; 

Ten andere, in de examinalie of onderzoeking beide der leer en des 
levens, dewelke staan zal bij de Classe, aan welke de beroeping ter ap-
probatie is voor te stellen, en geschieden zal ten overstaan van de Gede-
puteerden der Particuliere Synode of eenige derzelven ; 

Ten derde, in de approbatie en goedkeuring van de lidmaten der Ge-
reformeerde gemeente van de plaats, wanneer, de naam des Dienaars 
den tijd van veertien dagen in de Kerk afgekondigd zijnde, geen hindernis 
daartegen komt; 

Ten laatste, in de openlijke bevestiging voor de gemeente, dewelke met 
behoorlijke stipulatiën en afvragingen, vermaningen en gebed en opleg-
ging der handen van den Dienaar, die de bevestiging doet (en van de 
andere Dienaren, die mede tegenwoordig zijn), toegaan zal, naar het 
Formulier daarvan zijnde. 

A R T . V . 

Nopens die Dienaars, die nu aireede in den dienst des Woords zijnde 
tot eene andere gemeente beroepen worden, zal desgelijks zoodanige be-
roeping geschieden, zoowel in de steden als ten platten lande, door den 
Kerkeraad en de Diakenen, met onderhouding van de regeling, die daar-
voor plaatselijk in gebruik of door den Kerkeraad vastgesteld is, en van 
de generale kerkelijke ordinantiën over de beroepbaarheid van hen, die 
buiten de Nederlandsche Gereformeerde Kerken gediend hebben, en over 
het meer dan eenmaal beroepen van denzelfden Dienaar in dezelfde va-
cature ; in Kerken met niet meer dan één Dienaar ook met advies van 
de Classe of van den hiertoe door de Classe aangewezen consulent, waar 
zulks tot nog toe gebruikelijk is geweest; en voorts in alle Kerken met 
approbatie van de Classe, aan welke de voorzeide beroepenen vertoonen 
zullen goede kerkelijke attestatie van leer en leven, en met approbatie 
van de lidmaten der Gereformeerde gemeente van de plaats, wanneer, de 
naam des Dienaars den tijd van veertien dagen haar voorgesteld zijnde, 
geen hindernis daartegen komt; waarna de beroepenen met voorgaande 
stipulatiën en gebeden zullen bevestigd worden, naar het Formulier daar-
van zijnde. 

ABT. VI. 
Ook zal geen Dienaar dienst mogen aannemen in eenige particuliere 

heerlijkheden, gasthuizen, of anderszins, tenzij dat hij voorheen geadmit-
teerd en toegelaten zij, volgens de voorgaande artikelen; en hij zal ook 
niet minder dan andere aan de Kerkenordening onderworpen zijn. 
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A B T . V I L 

Niemand zal tot den dienst des Woords beroepen worden, zonder dat 
men hein in eene bepaalde plaats stelle, ten ware dat hij gezonden worde 
om hier of daar kerken te vergaderen. 

A K T . V I I I . 

Men zal geen schoolmeesters, handwerkslieden of auderen, die niet 
gestudeerd hebben, tot het predikambt toelaten, tenzij dat men verzekerd 
zij van hunne singuliere gaven, godzaligheid, ootmoedigheid, zedigheid, 
goed verstand en discretie, mitsgaders gaven van welsprekendheid. Zoo 
wanneer dan zoodanige personen zich tot den dienst presenteeren, zal 
de Classe hen (indien het de Particuliere Synode goedvindt) eerst exami-
neeren, en naardat zij hen in het examen bevindt, hen een tijd lang 
laten in 't privé proponeeren, en dan voorts met hen handelen, zooals 
zij oordeelen zal stichtelijk te wezen, volgens de generale regeling, daar-
voor door de Kerken vastgesteld. 

A R T . I X . 

Nieuwelingen, mispriesters, monniken, en die anderszins eenige sekte 
verlaten hebben, zullen niet toegelaten worden tot den kerkedienst, dan met 
groote zorgvuldigheid en voorzichtigheid, nadat zij ook eeuen zekeren 
tijd eerst wel beproefd zijn. 

A R T . X . 

Een Dienaar, eens wettelijk beroepen zijnde, mag de gemeente, aan 
welke hij verbonden is, niet verlaten, 0111 elders eene beroeping op te 
volgen, zonder bewilliging des Kerkeraads met de Diakenen, en met voor-
weten van de Classe, gelijk ook geene andere Kerk hem zal mogen ont-
vangen, eer hij wettelijke getuigenis zijns afscheids van de Kerk en Classe, 
waar hij gediend heeft, vertoond hebbe. 

A R T . X I . 

Aan de andere zijde zal de Kerkeraad, als representeerende de ge-
meente, ook gehouden zijn hare Dienaars vau behoorlijk onderhoud te 
verzorgen, en hen niet uit hun dienst te ontslaan zonder kennis en ap-
probatie van de Classe en van Deputaten der Particuliere Synode. 

A R T . X I I . 

Dewijl een Dienaar des Woords, eens wettelijk als boven beroepen 
zijnde, zijn leven lang aan den kerkedienst verbonden is, zoo zal hem niet 
geoorloofd zijn, zich tot eenen anderen staat des levens te begeven, tenzij 
om groote en gewichtige oorzaken, waarvan de Classe kennis nemen en 
oordeeien zal. 
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A M . X I I I . 

Zoo het geschiedt dat eenige Dienaars door ouderdom, ziekte ot an-
derszins onbekwaam worden tot uitoefening huns dienstes, zoo zullen zij 
nochtans desniettemin de eere en den naam eens Dienaars behouden, en 
van de Kerk, die zij gediend hebben, eerlijk in hunne nooddruft (gelijk 
ook de weduwen en weezen der Dienaren in 't gemeen) verzorgd worden. 

A B T . XIV. 

Zoo eenige Dienaars om de voorschreven of eenige andere oorzaken 
hunnen dienst voor eenen tijd onderlaten moesten, 't welk zonder advies 
des Kerkeraads niet geschieden zal, zoo zullen zij nochtans ten allen 
tijde de beroeping der Gemeente onderworpen zijn en blijven. 

A B T . X V . 

Het zal niemand geoorloofd zijn, den dienst zijner Kerk onderlatende, 
of in geenen vasten dienst zijnde, hier en daar te gaan prediken buiten 
consent en autoriteit der Synode of Glasse. Gelijk ook niemand in eene 
andere Kerk eenige predikatie zal mogen doen of Sacramenten bedienen, 
zonder bewilliging des Kerkeraads van die Kerk. 

A B T . XVI. 
Der Dienaren ambt is, in de gebeden en bediening des Woords aan te 

houden, de Sacramenten uit te reiken, op hunne Medebroeders, Ouder-
lingen en Diakenen, mitsgaders de gemeente, goede acht te nemen, en ten 
laatste met de Ouderlingen de kerkelijke discipline te oefenen, en te 
bezorgen dat alles eerlijk en met orde geschiede 

A K T . X V I I . 

Onder de Dienaren des Woords zal gelijkheid gehouden worden, aan-
gaande de lasten huns dienstes, mitsgaders ook in andere dingen, zooveel 
mogelijk is, volgens het oordeel des Kerkeraads, en (dies van noode 
zijnde) der Classe ; hetwelk ook in Ouderlingen en Diakenen te onder-
houden is. 

A B T . X V I I I . 

Het ambt der Doctoren of' Professoren in de Theologie is, de Heilige 
Schrifture uit te leggen, en de zuivere leer tegen de ketterijen en 
dolingen voor te staan. 

A K T . X I X . 

De gemeenten zullen, voor zooveel noodig, arbeiden, dat er studenten 
in de Theologie zijn, die door haar onderhouden worden. 

A B T . X X . 

In de Kerken, waar personen zijn, die volgens Art. 8 bekwaam zijn 
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geoordeeld om tot den dienst des Woords te worden voorbereid, zal men 
tot hunne oefening het gebruik der propositiën kunnen instellen. 

A B T . X X I . 

De Kerkeraden zullen alomme toezien, dat er goede schoolmeesters zijn, 
die niet alleen de kinderen leeren lezen, schrijven, spraken en vrije kunsten, 
maar ook dezelve in de godzaligheid en in den Catechismus onderwijzen. 

A K T X X I I . 

De Ouderlingen zullen door het oordeel des Kerkeraads en der Diakenen 
verkozen worden, volgens de regeling, die daarvoor plaatselijk in gebruik 
of door den Kerkeraad vastgesteld is; bij welke regeling het naar de 
gelegenheid van iedere Kerk vrij zal zijn, van tevoren de gemeenteleden 
in staat te stellen op geschikte personen de aandacht te vestigen, en 
voorts vrij zal zijn, voor de verkiezing zelve zooveel ouderlingen, als er 
van noode zijn, aan de gemeente voor te stellen, om, van diezelve (ten 
ware dat er eenig beletsel voorviel) geapprobeerd en goedgekeurd zijnde, 
met openbare gebeden en stipulatiën bevestigd te worden, of een dubbel 
getal aan de gemeente voor te stellen, om het door haar gekozen halve 
deel op dezelfde wijze in den dienst te bevestigen, volgens het Formulier 
daarvan zijnde. 

Aar. XXIII. 

Der Ouderlingen ambt is, behalve hetgene dat boven, in Art. 16, 
gezegd is hun met den Dienaar des Woords gemeen te zijn, opzicht te 
hebben, dat de Dienaren, mitsgaders hunne andere Medehelpers en Diakenen 
hun ambt getrouwelijk bedienen, en de bezoeking te doen, naar dat de 
gelegenheid des tijds en der plaats tot stichting der gemeente, zoo voor 
als na het Nachtmaal, kan lijden, om bijzonder de lidmaten der gemeente 
te vertroosten en te onderwijzen, en ook anderen tot de Christelijke religie 
te vermanen. 

AKT. XXIV. 

Dezelfde wijze, die van de Ouderlingen gezegd is, zal men ook onder-
houden in de verkiezing, approbatie en bevestiging der Diakenen. 

A U T . X X V . 

Der Diakenen eigen ambt is, de aalmoezen en andere armengoederen 
naarstiglijk te verzamelen, en die getrouwelijk en vlijtiglijk, naar den 
eiscli der behoeftigen, beide der ingezetenen en vreemden, met gemeen 
advies uit te deelen, de benauwden te bezoeken en te vertroosten, en wel 
toe te zien, dat de aalmoezen niet misbruikt worden ; waarvan zij rekening 
zullen doen in den Kerkeraad, en ook (zoo iemand daar bij wil zijn) voor 
de gemeente, op zulken tijd als de Kerkeraad het goedvinden zal. 
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ABT. XXVI. 

De Diakenen zullen, ter plaatse waar huiszittemiieesters of andere aal-
moezeniers zijn, van dezen begeeren goede correspondentie met hen te 
willen houden, ten einde de aalmoezen te beter uitgedeeld mogen worden 
onder degenen die meest gebrek hebben. 

ABT. XXVII. 

De Ouderlingen en Diakenen zullen naar plaatselijke regeling twee of 
meer jaren dienen, en alle jaar zal een evenredig deel aftreden. De 
aftredenden zullen door anderen vervangen worden, ten ware dat 
de gelegenheid en het profijt van eenige Kerk, bij de uitvoering van 
Artt. 22 en 24, eene herkiezing raadzaam maakten. 

ART. XXVIII. 

Gelijk liet ambt der Christelijke Overheden is, den heiligen kerkedienst 
in alle manieren te bevorderen, denzelven met haar exempel den onder-
danen te recommandeeren, en aan de Predikanten, Ouderlingen en 
Diakenen in allen voorvallenden nood de hand te bieden, en bij hare 
goede ordening te beschermen, alzoo zijn alle Predikanten, Ouderlingen 
en Diakenen schuldig, de gansche gemeente vlijtiglijk en oprechtelijk in 
te scherpen de gehoorzaamheid, liefde en eerbiedinge, die zij den Magi-
straten schuldig zijn; en zullen alle kerkelijke personen met hun goed 
exempel in dezen de gemeente voorgaan, en door behoorlijk respect 
en correspondentie de gunst der Overheden tot de Kerken zoeken te ver-
wekken en te behouden; teneinde, een ieder het zijne, in des Heeren 
vreeze, ter wederzijde doende, alle achterdenken en wantrouwen moge 
worden voorkomen, en goede eendracht tot der Kerken welstand onderhouden. 

Van de kerkelijke samenkomsten. 
ABT. XXIX. 

Vierderlei kerkelijke samenkomsten zullen onderhouden worden: de 
Kerkeraad, de Classicale vergaderingen, de Particuliere Synode, en de 
Generale of Nationale. 

ABT. XXX. 

In deze samenkomsten zullen geene andere dan kerkelijke zaken, en 
dezelve op kerkelijke wijze, verhandeld worden. In meerdere vergaderingen 
zal men niet handelen, dan 'tgene dat in mindere niet heeft afgehan-
deld kunnen worden, of dat tot de Kerken der meerdere vergadering 
in 't gemeen behoort. 

AST. XXXI. 

Zoo iemand zich beklaagt door de uitspraak der mindere vergadering 
verongelijkt te zijn, dezelve zal zich op eene meerdere kerkelijke verga-
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dering beroepen mogen; en 'tgene door de meeste stemmen goedgevonden 
is, zal voor vast en bondig gehouden worden. Tenzij dat het bewezen 
worde te strijden tegen het Woord Gods, of tegen de Artikelen in deze 
Generale Synode besloten, zoo lang als dezelve door geene andere Generale 
Synode veranderd zijn. 

ABT. XXXII. 

De handelingen aller samenkomsten zullen met aanroeping van den Naam 
Gods aangevangen, en met eene dankzegging besloten wordeu. 

ABT. XXXIII. 

Die tot de samenkomsten afgezonden worden, zullen hunne credentie-
brieven en instructiën, onderteekend zijnde van degenen die ze zenden, 
medebrengen, en deze zullen keurstemmen hebben, ten ware in zaken, 
die hunne personen of Kerken in het bijzonder aangaan. 

ABT. XXXIY. 

In alle samenkomsten zal bij den praeses een scriba gevoegd worden, 
om naarstiglijk op te schrijven 'tgene waardig is opgeteekend te zijn. 

ABT. XXXV. 

Het ambt van den praeses is, voor te stellen en te verklaren 'tgene 
te verhandelen is; toe te zien dat een iegelijk zijne orde houde in 't 
spreken; den knibbelachtigen en die te heftig zijn in 't spreken, te 
bevelen dat zij zwygen; en over dezelve, geen gehoor gevende, de behoor-
lijke censuur te laten gaan. Voorts zal zijn ambt uitgaan, wanneer de 
samenkomst scheidt. 

ABT. XXXVI. 

't Zelfde zeggen heeft dè Classe over den Kerkeraad, 'twelk de Parti-
culiere Synode heeft over de Classe, en de Generale Synode over de 
Particuliere. 

ABT. XXXVII. 

In alle Kerken zal een Kerkeraad zijn, bestaande uit de Dienaren des 
Woords en de Ouderlingen, dewelke, althans in de grootere gemeenten, 
in den regel alle weken eens tezamenkomen zullen, alwaar de Dienaar 
des Woords (of de Dienaren, zoo daar meerdere zijn, bij beurte) presideeren 
en de actie regeeren zal. 

ABT. XXXVIII. 

Welverstaande, dat in de plaatsen, waar -de kerkeraad voor het eerst 
of op nieuw is op te richten, 't zelve niet geschiede, dan met advies 
van de Classe. En waar het getal van de Ouderlingen klein is, zullen 
de Diakenen door plaatselijke regeling mede tot den Kerkeraad kunnen 
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genomen worden; hetgeen altijd geschieden zal, waar dit getal op minder 
dan drie is bepaald. 

A R T . X X X I X . 

Plaatsen, waar nog geen kerkeraad zijn kan, zullen door de Classe 
onder de zorg van een genabuurden Kerkeraad gesteld worden. 

A R T . X L . 

Desgelijks zullen de Diakenen samenkomen, waar zulks noodig is alle 
weken, om met aanroeping van den Naam Gods, van de zaken, hun 
ambt betreffende, te handelen, waartoe de Dienaren goede opzicht zullen 
nemen, en zoo noodig zich daarbij laten vinden. 

A R T . X L I . 

De Classicale vergaderingen zullen bestaan uit genabuurde Kerken, 
dewelke elk een Dienaar en een Ouderling, ter plaatse en tijd bij hen 
in het scheiden van elke vergadering goedgevonden (zoo nochtans, dat 
men het boven de drie maanden niet uitstelle), daarhenen met behoorlijke 
credentie afvaardigen zullen; in welke samenkomsten de Dienaars bij 
beurte, of anderszins die van dezelve vergadering verkoren wordt, presi-
deeren zullen, zoo nochtans, dat dezelfde tweemaal achtereen niet zal 
mogen verkoren worden. Voorts zal de praeses onder anderen een iegelijk 
afvragen, of zij in hunne Kerken hunne kerkeraadsvergadering houden; 
of' de kerkelijke discipline geoefend wordt; of de armen en scholen 
bezorgd worden ; ten laatste, of er iets is, waarin zij het oordeel en de 
hulp der Classe tot rechte instelling hunner Kerk behoeven. En eindelijk 
zullen in de laatste vergadering vóór de Particuliere Synode verkoren 
worden, die op deze Synode gaan zullen. 

A R T . X L I I . 

Waar in eeue Kerk meer Predikanten zijn dan één, zullen ook zij, 
die niet volgens het voorgaande artikel afgevaardigd zijn, in de Classe 
mogen verschijnen en adviseerende stem hebben. 

ART. XLIII. 

In het einde van de Classicale en andere meerdere samenkomsten zal men 
censuur houden over diegenen, die iets strafwaardigs in de vergadering 
gedaan, of de vermaning der mindere samenkomsten versmaad hebben. 

A R T . X L I V . 

De Classe zal ook eenige harer Dienaren, ten minste twee, van de oudste, 
ervarenste en geschikste, autoriseeren, om in alle Kerken, van de steden 
zoowel als van het platte land, alle jaar visitatie te doen, en toe te 
zien, of de Leeraars, Kerkeraden en Schoolmeesters hun ambt getrouwe-
lijk waarnemen, bij de zuiverheid der leer verblijven, de aangenomene 



3 3 1 

orde in alles onderhouden, en de stichting der gemeente, mitsgaders der 
jonge jeugd, naar behooren, zooveel hun mogelijk is, met woorden en 
werken bevorderen; teneinde zij diegenen, die nalatig in het een of het 
ander bevonden worden, in tijds mogen broederlijk vermanen, en met raad 
en daad alles tot vrede, opbouwing, en het meeste profijt der Kerken en 
scholen helpen dirigeeren. En iedere Classe zal deze visitatoren mogen 
continueeren in hunne bediening, zoo lang het haar zal goeddunken, 
ten ware dat de visitatoren zeiven, om redenen, van dewelke de Classe 
oordeelen zal, verzochten ontslagen te worden. 

ABT. XLV. 

De Kerk, in dewelke de Classe, en desgelijks de Particuliere of Gene-
rale Synode, samenkomt, zal zorg dragen, dat zij de Acten der voor-
gaande vergadering op de naastkomende bestelle. 

ABT. XLVI. 

De instructiën der dingen, die in meerdere vergaderingen te behandelen 
zijn, zullen niet eerder geschreven worden, voordat over de daarin voor-
gestelde punten de besluiten der voorgaande Synoden gelezen zijn, opdat 
't gene eens afgehandeld is, niet wederom voorgesteld worde, ten ware 
dat men het achtte veranderd te moeten zijn. 

Abt. XL VII. 

Alle jaren (ten ware dat de nood eenen korteren tijd vereischte) zullen 
eenige, zooveel mogelijk tot dezelfde provincie behoorende, genabuurde 
Classen samenkomen, tot welke Particuliere Synode uit iedere Classe 
twee Dienaars en twee Ouderlingen (welk getal door eene Synode, die uit 
slechts drie of vier Classen bestaat, ook op drie kan gesteld worden) 
afgevaardigd zullen worden. In het scheiden, zoowel der Particuliere als 
der Generale Synode, zal eene Kerk verordend worden, die last hebben 
zal, om met advies der Classe den tijd en de plaats der naaste Synode 
te stellen. 

ABT. XLVIII. 

Het zal aan elke Synode vrijstaan, correspondentie te verzoeken en te 
houden met hare genabuurde Synode of Synoden, in zulke forme, als zij 
meest profijtelijk achten zullen voor de gemeene stichting. 

ABT. XLIX. 

Iedere Synode zal ook eenigen deputeeren, om alles wat de Synode 
geordonneerd heeft, te verrichten en in voorvallende zwarigheden aan 
de Classen de hand te bieden, waarbij voor de onderscheidene belangen 
zooveel mogelijk afzonderlijke groepen van deputaten te benoemen zijn, 
en om, althans ten getale van twee of drie, over alle peremptoire exa-
mens der aankomende predikanten te staan. En alle deze deputaten 
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zullen van alle hunne handelingen goede notitie houden, om de Synode 
rapport te doen, en zoo het geëischt wordt, redenen te geven. Ook zullen 
zij niet ontslagen wezen vau hunnen dienst, voor en aleer de Synode 
zelve hen daarvan ontslaat. 

A R T . L . 

De Nationale Synode zal ordinaarlijk alle drie jaren eens gehouden 
worden, ten ware dat er eenige dringende nood ware, om den tijd korter 
te nemen. Tot deze zullen twee Dienaren en twee Ouderlingen uit elke 
Particuliere Synode afgezonden worden. Voorts zal de Kerk, die last 
heeft om den tijd en de plaats der Generale Synode aan te wijzen, zoo 
dezelve naar het oordeel van ten minste twee Particuliere Synoden hinnen 
de drie jaren te beroepen ware, met advies of onder goedkeuring van 
hare Particuliere Synode van den tijd en de plaats besluiten. 

A R T . L I . 

Voor de Gereformeerde Kerken van Europeanen in Nederlandsch-Indië 
wordt de wijze, waarop zij met de Kerken hier te lande in verband staan, 
door de Generale Synode geregeld 

A R T . L I L 

Desgelijks wordt de arbeid der kerkelijke Zending in Nederlandsch-
Indië, voor zoover deze algemeene bepalingen noodig heeft, door de Gene-
rale Synode in eene Zendingsorde geregeld. 

Van de leer, Sacramenten en andere ceremoniën. 
A R T . L U I . 

De Dienaren des Woords 'Gods, en desgelijks de Professoren in de 
Theologie ('t welk ook den anderen Professoren en insgelijks den Rectoren 
en Schoolmeesters wel betaamt) zullen de drie Formulieren van eenigheid 
der Nederlandsche Kerken onderteekenen, en de Dienaren des Woords, 
die zulks refuseeren, zullen de faclo in hunnen dienst door den Kerkeraad 
of de Classe geschorst worden, tot ter tijd toe dat zij zich daarin geheellijk 
verklaard zullen hebben, en indien zij obstinatelijk in weigering blijven, 
zullen zij van hunnen dienst geheellijk afgesteld worden. 

A R T . L I V . 

Insgelijks zullen ook de Ouderlingen en Diakenen, en degenen die 
door eene Classe als proponent worden toegelaten, de genoemde Formu-
lieren van eenigheid onderteekenen. 

A R T . L V . 

Tot wering van de valsche leeringen en dwalingen, die door kettersche 
geschriften zeer toenemen, zullen de Dienaars en de Ouderlingen de 
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middelen gebruiken van leering, van wederlegging, van waarschuwing en 
van vermaning, zoowel bij den dienst des Woords als bij de Christelijke 
onderwijzing en bij het huisbezoek. 

ABT. LVL 

Het verbond Gods zal aan de kinderen der Christenen met den Doop, 
zoo haast als men de bediening deszelven hebben kan, verzegeld worden, 
en dat in openbare verzameling, wanneer Gods Woord gepredikt wordt. 

A B T . L V I I . 

De Dienaars zullen hun best doen en daartoe arbeiden, dat de vader 
zijn kind ten Doop presenteere. En in de gemeenten, waar men nevens 
den vader ook gevaders of getuigen bij den Doop neemt (welk gebruik, 
in zichzelf vrij zijnde, niet lichtelijk te veranderen is), betaamt het, dat 
men neme die de zuivere leer toegedaan en vroom van wandel zjjn. 

A R T . L V I I I . 

De Dienaars zullen in het doopen, zoo der jonge kinderen als der bejaarde 
personen, de Formulieren van de instelling en het gebruik des Doops, 
welke tot dien einde onderscheidenlijk beschreven zijn, gebruiken. 

A B T . L I X . 

De bejaarden worden door den Doop de Christelijke gemeente ingelijfd, 
en voor lidmaten der gemeente aangenomen, en zijn daarom schuldig het 
Avondmaal des Heeren ook te gebruiken, 't welk zij bij hunnen Doop 
zullen beloven te doen. 

A B T . L X . 

De namen der gedoopten, mitsgaders der ouders en getuigen, en des-
gelijks de tijd des Doops, zullen opgeteekend worden. 

ABT. LXI. 

Men zal niemand ten Avondmaal des Heeren toelaten, dan die naar de 
gewoonheid der Kerk, tot dewelke hii zich voegt, belijdenis der Gerefor-
meerde religie gedaan heeft, mitsgaders hebbende getuigenis eens vromen 
wandels, zonder welke ook degenen, die uit andere Kerken komen, niet 
zullen toegelaten worden. 

ABT. LXII. 

Een iedere Kerk zal zulke manier van bediening des Avondmaals 
houden, als zij oordeelt tot de meeste stichting te dienen. Welverstaande 
nochtans, dat de uitwendige ceremoniën, in Gods Woord voorgeschreven, 
niet veranderd en alle superstitie vermeden worde, en dat na de vol-
einding der predikatie en der gemeene gebeden het Formulier des Avond-
maals, mitsgaders het gebed daartoe dienende, zal worden gelezen-
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ABT. LXIII. 

Het Avondmaal des Heeren zal ten minste alle twee of drie maanden 
gehouden worden. 

ABT. LXIV. 

De bediening des Avondmaals zal alleen geschieden, waar toezicht is 
van Ouderlingen, volgens kerkelijke orde, en in eene openlijke samenkomst 
der gemeente. 

ART. LXV. 

Lijkpredikatiën of lijkdiensten zullen niet worden ingesteld. 

ART. LXVI. 

In tijden van oorlog, pestilentie, algemeene volksrampen en andere 
groote zwarigheden, waarvan de druk overal in de Kerken gevoeld wordt, 
zal een bededag uitgeschreven worden door de Classe, die daartoe door 
de laatste Generale Synode is aangewezen. 

ABT. LXVII. 

De gemeenten zullen onderhouden, benevens den Zondag, ook den 
Kerstdag, Paschen, Pinksteren en Hemelvaartsdag. De onderhouding der 
tweede feestdagen wordt in de vrijheid der Kerken gelaten. 

ART. LXYIII. 

De Dienaars zullen alomme des Zondags, ordinaarlijk in de namiddag-
sche predikatiën, de somma der Christelijke leer, in den Catechismus, 
die tegenwoordig in de Nederlandsche Kerken aangenomen is, vervat, 
kortelijk uitleggen, alzoo dat dezelve, zooveel mogelijk, jaarlijks mag 
geëindigd worden, volgens de afdeeling des Catechismus zeiven daarop 
gemaakt. 

ABT. LXIX. 

In de Kerken zullen alleen de 150 Psalmen Davids, de Tien geboden, 
het Onze Vader, de 12 Artikelen des geloofs, de Lofzangen van Maria, 
Zacharias en Simeon, de Morgenzang en de Avondzang, en de Bedezang 
vóór de predikatie, gezongen worden. 

ABT. LXX. 

Alzoo behoorlijk is, dat de huwelijke staat voor Christus' gemeente 
bevestigd worde, volgens het Formulier daarvan zijnde, zullen de Kerke-
raden daarop toezien. 



335 

Van de censuur en kerkelijke vermaning. 

A B T . L X X I . 

Gelijkerwijs de Christelijke straf geestelijk is, en niemand van het 
burgerlijke gericht of straf der Overheid bevrijdt, alzoo worden ook, 
benevens de burgerlijke straf, de kerkelijke censuren noodzakelijk vereischt, 
om den zondaar met de Kerk en zijnen naaste te verzoenen, en de 
ergernis uit de gemeente van Christus weg te nemen. 

A B T . L X X I I . 

Wanneer dan iemand tegen de zuiverheid der leer of vromigheid des 
wandels zondigt: zooverre als het heimelijk is, en geene openbare ergernis 
gegeven heeft, zoo zal de regel onderhouden worden, welken Christus 
duidelijk voorschrijft in Mattli. 18. 

ART. LXXTII. 

De heimelijke zonden, waarvan de zondaar door één, en in :t bijzonder, 
of voor twee of drie getuigen vermaand zijnde, berouw heeft, zullen 
voor den Kerkeraad niet gebracht worden. 

ART. LXXIV. 

Zoo ien.and, van eene heimelijke zonde door twee of drie personen in 
liefde vermaand zijnde, geen gehoor geeft, of anderszins eene openbare 
zonde bedreven heeft, zal zulks den Kerkeraad aangegeven worden. 

A B T . L X X Y . 

Van al zulke zonden, die van haar nature wege openbaar, of door 
verachting der kerkelijke vermaningen in het openbaar gekomen zijn, zal 
de verzoening (wanneer men genoegzame teekenen van boetvaardigheid 
ziet) in zulken vorm en manier geschieden als tot stichting van iedere 
Kerk door den Kerkeraad bekwaam zal geoordeeld worden. Of zij in 
bepaalde gevallen openbaarlijk geschieden zal, wordt, wanneer daarover 
in den Kerkeraad verschil is, in Kerken, waar maar één Dienaar is, met 
advies van twee genabuurde Kerken beoordeeld. 

A R T . L X X V I . 

Zoo wie hardnekkiglijk de vermaning des Kerkeraads verwerpt, en 
desgelijks wie oone openbare of anderszins eene grove zonde gedaan heeft, 
zal van het Avondmaal des Heeren afgehouden worden. En indien hij, 
afgehouden zijnde, na verscheidene vermaningen geen teeken der boet-
vaardigheid bewijst, zoo zal men ten laatste tot de uiterste remedie, 
namelijk de afsnijding, komen, volgens de forme naar den Woorde Gods 
daartoe gesteld. Doch zal niemand afgesneden worden, dan met voorgaand 
advies der Classe. 
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ART. LXXYII. 

Aleer men, na de afhouding van het Avondmaal en de daarop nog 
gevolgde onderscheidene vermaningen, tot de afsnijding komt, zal men 
de hardnekkigheid des zondaars der gemeente openlijk te kennen geven, 
de zonde verklarende, mitsgaders de naarstigheid aan hem bewezen, in 
het bestraffen, afhouden van het Avondmaal, en menigvuldige vermaningen, 
en zal de gemeente vermaand worden hem aan te spreken, en voor hem 
te bidden. Zoodanige vermaningen zullen er drie geschieden. Iu de 
eerste zal de zondaar niet genoemd worden, opdat hij eenigszins verschoond 
worde. In de tweede zal met advies der Classe zijn naam uitgedrukt 
worden. In de derde zal men de gemeente te kennen geven, dat men 
hem (tenzij dat hij zich bekeere) van de gemeenschap der Kerk uitsluiten 
zal, opdat zijne afsnijding, zoo hij hardnekkig blijft, met stilzwijgende 
bewilliging der Kerk geschiede. De tijd tusschen de vermaningen zal 
aan het oordeel des Kerkeraads staan. 

Art . LXXVIII. 

Wanneer iemand, die geëxcommuniceerd is, zich wederom wil verzoenen 
met de gemeente door boetvaardigheid, zoo zal hetzelve vóór de handeling 
des Avondmaals, of anderszins naar gelegenheid, tevoren der gemeente 
aangezegd worden, teneinde hij ten naastkomenden Avondmale (zooverre 
niemand iets weet voor te brengen ter contrarie) openbaarlijk met professie 
zijner bekeering weder opgenomen worde, volgens het Formulier daarvan 
zijnde. 

ART. LXXIX. 

Wanneer Dienaars des Goddelijken Woords, Ouderlingen of Diakenen 
eene openbare grove zonde bedrijven, die der Kerk schandelijk, of ook 
bij de Overheid strafwaardig is, zullen wel de Ouderlingen en Diakenen 
terstond door voorgaand oordeel des Kerkeraads derzelver en der naast-
gelegene gemeente in hunnen dienst geschorst of daarvan afgezet worden, 
maar de Dienaars alleenlijk geschorst worden. Of deze geheel van den 
dienst af t,e zetten zijn, zal aan het oordeel der Classe staan, met advies 
van de in Art. 11 genoemde Deputaten der Particuliere Synode. 

ART. LXXX. 

Voorts onder de grove zonden, die waardig zijn met opschorting of 
afstelling van den dienst gestraft t,e worden, zijn deze de voornaamste: 
valsche leer of ketterij, openbare scheurmaking, openlijke blasphemie, 
simonie, trouwelooze verlating zijns dienstes of indringing in eens anderen 
dienst, meineedigheid, echtbreuk, hoererij, dieverij, geweld, gewoonlijke 
dronkenschap, vechterij, vuil gewin; kortelijk, alle de zonden en grove 
feiten, die den bedrijver voor de wereld eerloos maken, en in een ander 
gemeen lidmaat der Kerk der afsnijding waardig zouden gerekend worden. 
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AET. LXXXI 

De Dienaren des Woords, Ouderlingen en Diakenen zullen onder el-
kander de Christelijke censuur oefenen, en malkander van de bediening 
huns ambts vriendelijk vermanen. 

ART. LXXXII. 

Dengenen, die uit de gemeente vertrekken, zal eene attestatie of ge-
tuigenis aangaande hun belijdenis en wandel door den Kerkeraad mede-
gegeven worden, door twee onderteekend, of bij attestatiën, die onder 
het zegel der Kerk gegeven worden, met ééne onderteekening. 

ART. LXXXIII. 

Voorts zal den armen, om genoegzame oorzaken vertrekkende, door 
de Diakenen reisgeld gegeven worden, naar hetgeen zij oordeelen be-
hoorlijk te zijn. De Kerkeraad en de Diakenen zullen echter toezien, 
dat zij niet te zeer genegen zijn om hunne Kerken van de armen te 
ontlasten, met welke zij andere Kerken zonder eenigen nood zouden be-
zwaren. 

ART. LXXXIV. 

Geene Kerk zal over andere Kerken, geen Dienaar over andere Dienaren, 
geen Ouderling of Diaken over andere Ouderlingen of Diakenen eenige 
heerschappij voeren. 

ART. LXXXV. 

In middelmatige dingen zal men de buitenlandsche Kerken niet verwerpen, 
die een ander gebruik hebben dan wij. 

AET. LXXXVI. 

Deze Artikelen, de wettelijke ordening der kerk aangaande, zijn alzoo 
gesteld en aangenomen met gemeen accoord, dat zij (zoo het profijt der 
Kerken anders vereischte) veranderd, vermeerderd of verminderd mogen 
en behooren te worden. Het zal nochtans geene bijzondere Gemeente, 
Classe of Synode vrijstaan zulks te doen, maar zij zullen naarstigheid doen 
om die te onderhouden, totdat anders van de Generale of Nationale 
Synode verordend worde. 

17 





3 8 9 

Lijst van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 
op nummer gesteld en. waar ter zelfder plaatse meer dan 

ééne Kerkformatie is, door eene volgletter nader onderscheiden. 

Purficu/iere Synode van Groningen. 

In de Classe Groningen te 
1. Adnard. 
2. Bedum (A). 
3. Bedum (B). 
4. Ezinge. 
5. Groningen (A). 
6- Groningen (B). 
7. Haren. 
8- Hoogkerk. 
9. Kielwindeweer. 

10. Sapperneer. 
804- Wetsinge-Sauwert. 

13. Ten Boer. 
14. Thesinge. 
15. Zuidbroek. 
16- Zuid wolde. 

In de Claas« Enumatil te 
17. Enumatil. 
18- Grootegast. 
19. Koornhorn. 
20- Leek. 
21 . Marum. 
22. Niezijl. 
23. Olde hove. 
24. Oldekerk. 
25. Stroobos. 
26. Zevenhuizen. 
27. Zuidhorn. 

127. Munnekezijl. 
759. Lut jegas t . 
805. De Wilp. 
835. Grijpskerk. 

In de Classe Warfum te 
28. Bafloo. 
29. Houwerzijl. 
30 . Leens. 
31. Middelstum. 
32. Pieterburen. 

33- Uithuizen. 
34 • Uithuizermeeden (westergedeelte). 
35. Uithuizermeeden (oostergedeelte). 
36- UIrum. 
37- Warfum. 
38. Winsum. 
39. Zoutkamp. 

829. Schouwerzijl c. a. 

In de Classe Appingedam te 
41. Appingedam. 
42. Bierum. 
43. Delfzijl. 
44. Garrelsweer. 
45. Loppersum. 
46. Nieuwolda. 
47 . Overschild. 
48. Schildwolde. 
49- Siddeburen. 
50. Spijk (Â), 
51. Spijk (B). 
52. Stedum. 
53. Ten Post. 
54. Wagenborgen. 
55. Woldendorp. 
56. 't Zandt. 
» 8 . Westerernden. 

In de Classe Winschoten te 
40 • Meeden. 
57 . Midwolda. 
58- Nieuw-Beerta. 
59 • Oostwolde. 
60. Oude-Pekela. 
61. Scheemda. 
62. Veendam. 
63. Winschoten. 

716. Bellingwolde. 
800. Westerlee. 

In de Classe Stadskanaal te 
64. Nieuw-Buinen, 
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65. Nieuwe Pekela. 
66. Onstwedde. 
67. Onstwedder-Mussel. 
68 . Sellingen. 
69. Stadskanaal. 
70. Stadsmusselkanaal. 
71. Valthermond. 
72. Weerdingermond. 
73. Wildervank. 

757. Emmer-Compasculim. 

Particuliere Synode van Friesland. 
(Hoorde Hjk gedee He.) 

In de Classe Leeuwarden te 
79. Berlikum. 
80. Boxum c. :i. 
85. Hijlaard. 
86- St. Jacobi-Parochie. 
90- Oenkerk c. a. 
92. Suawoude c. a. 
93. Wartena c. a. 
94. Wirdum. 

734. Beetgum. 
793. Dronrijp. 
816. Leeuwarden. 
830. Eernewoude. 

In de Classe Hallum te 
74. St. Anna-Parochie (A). 
75. St. Anna-Parochie (B), 
81. Britsum. 
82 . Hijum en Finkum. 
84. Hallum. 
89. Marrum c. a. 
91 . Stiens. 
98- Blija c. a. 

103. Ferwerd. 
105. Hollum (Ameland). 
114. Reitsum c. a. 
116. Wanswerd c a. 
736. Holwerd. 
852. Oude- en Nieuwe-Bildtzijl. 

In de Classe Dokkum te 
95. Akkerwoude. 
96- Murmerwomle. 
97. Anjum. 
99. Dokkum (A). 

100. Dokkum (B). 
101. Driesum. 
104. I lantnm c. a. 
108. Metslawier. 
109. Morrha c. a. 
110. Nes en Wierurn. 
111. Nijkerk. 

113. Paesens. 
115. Rinsumageest c. a. 
714 - Nijawier c. a. 
717. Foudgum c. a. 
778. Schiermonnikoog. 

In de Classe Kollum te 
102- Engwierum. 
112. Ee. 
117. Augustinusga. 
118. Buitenpost c. a. 
119- Burum. 
123. Gerkesklooster. 
126. Kooten. 
129. Oosternieer. 
130. Oudwoude c. a. 
131. Westergeest. 
135. Surhuizum. 
136. Twijzel. 
137. Veenwourtstenval c. a. 
760. Eestrum. 
849. Kol 1 urn. 

In de Classe Franeker te 
138. Arum. 
154. Midsland (Terschelling), 
155. Minnertsga. 
157. Oosterbierum. 
159. Se\bierum. 
161. Tzummarum c. a. 
162. Westerschelling. 
163. Winsum c. a. 
731. Franeker. 
767. Tzum. 
819. Harlingen. 
831. Lollum en Waaxens. 
838. Achlum. 

Particuliere Synode van Friesland. 
(Zuidelijk gedeelte.) 

In de Classe Drachten te 
78. Bergum. 
83. Garijp. 

120. Drachten. 
121. Drogeham (A). 
122. Drogeham (B). 
128. Nijega-Opeinde. 
132. Oudega. 
133. Rottevalle. 
134. Surhuisterveen. 
191. Donkerbroek. 
192. Duurswoude. 
207. ITreterp c. a. 
711. Boorabergum en Kortehemmen. 
795. Suameer. 



3 4 1 

In de Classe Heerenveen te 
194. Heorenveen. 
195 • Hoornsterzwaag c. a. 
196- Idskenhuizen. 
197. Joure c. a. 
198. Knijpe. 
201- Lippenhuizen c. a. 
'.202. Mildam c. a. 
203. Oldeboorn c. a. 
204. Oosterzee e. a. 
205. Echten. 
206. Tervvispel. 
208. Wolvega. 
754. Lemmer, Eesterga en Follega. 
820. Munnikkeburen. 

In de Classe Bolsward te 
139. Bolsward (A). 
140. Bolsward (B). 
141. Exmorra. 
144. Gaast c. a. 
147. Idsegahuizum. 
156- Oosterend. 
158. Schraard. 
160. Tjerkwerd c. a. 
164. Witmaisum. 
165. Wommcls c. a. 
166- Wons c. a. 
725 Makkum en Cornwerd. 
751- Pingjum en Zurich. 
787. Kubaard. 
811. Schettens c. a. 

In de Classe Sneek te 
167. Balk. 
168- Bozum. 
170. Goënga c. a. 
177. Oosthem c. a. 
180. Scharnegoutum. 
181. Sloten. 
182. Sneek (A). 
183. Sneek (B). 
184. Sybrandaburen c. a. 
188 Wijckel. 
189. Ulst. 
712. Oppenhuizen en Uitwellingerga. 
733- Ju tn jp en Homrnerts. 

In de Classe Workum te 
169. Gaastmeer c. a. 
171. Heeg. 
172- Hemelum c. a. 
173. Ilindeloopen. 
176. Koudum. 
178. Oudega-Idsega c. a. 
179 • Oudemirdum c. a. 

185. Warns c. a. 
186. Workum. 
187. Woudsend c. a. 
783. Stavoren. 
843. Heidenschap. 

Particuliere Synode van Drenie. 

In de Classe Assen te 
190. Appelscha. 
193. Haulerwijk. 
209. Assen. 
211. Borger. 
212. Gasselter- Nijeveen 
214. Norg. 
215. Roden. 
216. Een. 
217. S milde (A). 
'218 Smilde (B). 
219. Vries. 
809. Zuidlaren. 

In de Classe Meppel te 
223. Hollandsche-Veld. 
226- Ruinerwold en Koekange. 
229. Nijeveen. 
230- Zuidwolde. 
791. Meppel. 
818. Hoogeveen. 
850- Nieuweroord (bij Hoogeveen). 

In de Classe Beilen te 
210. Beilen. 
213. Hijken. 
220. Westerbork. 
'221. Diever c. a. 
222. Dwingeloo. 
752. Vledder. 

In de Classe Coevorden te 
231 • Zweeloo. 
232- Coevorden. 
233 • Emmen. 
'234. Gees c.a. 
235. Nieuw- Amsterdam. 
236- Nieuw-Dordreeht 
237• Schoonebeek. 
'238. Schoonoord. 
239- Sleen. 

Particulière Synode van Overijsel. 

In de Classe Zwolle te 
242. Genemuiden. 
247. Kamperveen. 
-49 • Langeslag. 
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Rouveen. 
Staphorst. 
Steenwijk (A). 
Steenwijk (B). 
Stad Vollenhove. 
Ambt Vollenhove (A). 
Ambt Vollenhove (B). 
Zalk c. a. 
Oldemarkt. 
Blokzijl. 
Zwartsluis. 
Hasselt. 
Kampen. 
Zwolle. 
Wilsum. 

303 Oosterbeek. 
304. Randwijk e. a. 
305. Renkum. 
308. Velp (A). 
309. Velp (B). 
310- Wageningen. 
311. Zetten c. a. 
322 • Westervoort. 
351. Opheusden. 
735. Nijmegen. 

In de Classe Harderwijk te 
327. Doornspijk. 
329. Elburg. 
331. Ermeloo. 

250. 
251. 
252-
253. 
254. 
255. 
256. 
257. 
708. 
709. 
727. 
728. 
775. 
798. 
821. 

In de Classe Deventer te 
262. Deventer (A). 
263. Deventer (B) 
266. Enter. 
267. Holten. 
268. Nijverdal c. a. 
269 . 0 1 s t c . a . 
270. Rijpen. 
271. Vriezenveen. 
272. Wierden. 
273. Wijhe. 
700. Hengeloo. 
743. Almeloo. 
825. Enschedé. 
826. Haaksbergen. 

In de Classe Ommen te 
274. Bergentheim. 
277. Dedemsvaart. 
278. Den Ham. 
279. Stad Hardenberg. 
280. Heemse (A). 
281. Heemse (B). 
282. De Krim. 
285. Lutten-aan-de-Dedemsvaart. 
288. Ommen. 
289. Vroomshoop. 
739. Nieuw-Leuzen 
744. Dalfsen. 
758 • Avereest. 
762. Lemele en Lemelerveld. 

Particuliere Synode van Gelderland. 

In de Classe Arnhem te 
2D2. Arnhem (A). 
293. Arnhem (B). 
295. Bennekom. 
298. Ede. 
299. Heteren. 

334- Hattem. 
337. Nunspeet. 
338. Nijkerk. 
339- Oldebroek. 
344. We*.ep. 
753. Putten. 
810- Harderwijk. 

In de Classe Apeldoorn te 
294. Beekbergen. 
300. Lunteren. 
326. Barneveld. 
m 0 - Epe. 
335. Heerde. 
336. Kootwijk. 
342. Voorthuizei). 
343 • Wapenvelde. 
785. Voorst. 
812. Dieren. 
823- Apeldoorn. 

In de Classe Tiel te 
345. Aalst. 
346. Gameren. 
347. Geldermalsen. 
348. Herwijnen. 
350. Kuilenburg. 
352. Poederoijen. 
353. Tiel. 
354 • Vuren c. a. 
355. W e l l e , a . 
356. Zuilichem. 
715 Rossum. 
773. Zalt-Bommel. 
801. Hoenza-Driel. 

In de Classe Zutfen te 
312. Aalten (A). 
313. Aalten (B). 
314. Barchem. 
317. Geesteren-Gelselaar. 
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318- Gendringen-Sil volde. 
319- Neede. 
320 • Varsseveld. 
321. Vörden. 
325- Zutfen. 
720. Winterswijk. 
770. Lochern. 
784. Doesburg. 
828. Doetinchem. 
837. Rekken (Eibergen). 

Particuliere Synode van Utrecht, 

In de Classe Utrecht te 
357 • Amerongen 
358 • Benschop. 
359- Bildt. 
360- Doorn. 
361- Driebergen. 
362- Harmeien. 
363- Linschoten. 
366- Montfoort. 
369- Vreeswijk. 
370- IJselstein. 
402. Zuilen. 
730- Lopik. 
763- Utrecht. 
769- Vleuten en de Meern. 
786- Zeist. 

In de Classe Amersfoort te 
306. Scherpeuzeel. 
373- Amersfoort (A). 
374- Amersfoort (B). 
377- Bunschoten c. a. (A). 
378. Bunschoten c. a. (B). 
379- Nieuw-Loosdrecht. 
380- Oud-Loosdrecht. 
381. Maartensdijk. 
382 Renswoude. 
383 Soest. 
385 • Veenendaal. 
724. Westbroek c. a. 
748- Baarn. 

In de Classe Breukelen te 
392. Kaïncrik. 
393. Kockengen. 
394- Loenen. 
395. Maarssen. 
396- Mijdrecht. 
397. Nichtevecht. 
398 Tienhoven. 
399 Vinkeveen. 
400. Vreeland. 
401. Wilnis. 

718- Breukelen. 
741. Baambrugge. 

Particuliere Synode van 
Noord-Holland. 

In de Classe Amsterdam te 

407 • Bussum. 
408. Diemen. 
409. 's Graveland. 
410- Hilversum (A). 
411. Hilversum (B). 
414. Muiden. 
417. Nederhorst-den-Berg. 
420. Sloten. 
421 • Sloterdijk. 
422 • Uithoorn. 
423 • Weesp (A). 
424. Weesp (B). 
704- Amstelveen. 
705. Overtoom. 
719. Huizen. 
756. Watergraafsmeer. 
764. Kaarden. 
768- Muiderberg. 
782 • Ankeveen. 
797. Ouderkerk-aau-den-Ainstel. 
802- Amsterdam. 

In de Classe Haarlem te 

427. Haarlem (,A). 
428 • Haarlem (B). 
429- Haarlem (C). 
432. Haarlemmermeer (Vijfhuizen). 
433. Haarlemmermeer (Oostzijde). 
434- Halfweg. 
437. Velsen. 
438- Westzaan. 
439. Wormer. 
440. Worrnerveer. 
441- Zaandam (A). 
442- Zaandam (B). 
746. Nieuw-Vennip. 
749. Haarlemmermeer (Sloterweg). 
750. Haarlemmermeer (Hoofddorp). 
781 • Beverwijk. 
840- IJmuiden. 

In de Classe Alkmaar te 
449- Dirkshorn. 
450 • Heer- Hugowaard 
450. Kolhorn c. a. 
454. Krabbendam c. a. 
455 • Oosterend (Texel). 

t 
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456. Schagerbrug. 1 ' < 
458. Schermerhorn. 
737. Den Helder. 
742. Alkmaar. 
776. Noord- en Zuid-Scharwoude. 
777. Broek-op-Langedijk. 
832. Anna-Paulownapolder. 
846. St. Paneras. 

In de Classe Enkhùizen te 
459. Andijk. 
460. Enkhuizen. 
461. Hoorn. 
462. Medemblik. 
463. Opperdoes. 
464. Urk. 

Classe Edam ; 
465- Buiksloot. 
466. Edam c.a. 
467. Ilolysloot c.a. 
468. Landsmeer. 
469. Marken. 
470. Monnikendam. 
471- Nieuwendam. 
472 • Oostzaan. 
473. Purmerend. 
706. Zunderdorp. 
774. Broek-in-Waterland. 

Particuliere Synode van Zuid-Holland. 
(Noordelijke gedeelte.) 

In de Classe 's Gravenhage te 
478 • 's Gravezande. 
479. De Lier. 
480 • Loosduinen. 
481 • Monster. 
484 • Scheveningen (A). 
485- Scheveningen (B). 
486. Schipluiden. 
487. Voorburg. 
488. Zegwaard c. a. 
707. Rijswijk. 
740- Naaldwijk. 
806. Delft. 
844. 's Gravenhage. 
847. Pijnakker en Nootdorp. 
851. Maasdijk. 

In de Classe Leiden te 
515. Hazerswoude. 
517- Hillegom. 
518- Katwijk-aan-den-Rijn. • • 

519. Katwijk-aan-Zee. 
520. Koudekerk. 
521. Leiden (A). 
522. Leiden (B). 
523- Leiden (C). 
524 Leiderdorp. 
527. Rijnsburg. 
528 • Sassenheim. 
529. Voorschoten. 
813. Noord wijk-aau-Zee. 
822. Boskoop. 

In de Classe Woerden te 
530. Ter Aar . 
531 • Aarlanderveen. 
532. Alphen-aan-den-Rijn. 
536. Nieuwkoop. 
537. Nieuwveen. 
538. Noorden. 
539. Oudshoorn. 
541. Waarder . 
545. Woerden. 
546. Zevenhoven. 
547. Zwammerdam. 
721. Oude- en Nieuwe-Wetering. 
722. Bodegraven. 
772. Woubrugge. 
803. Leimuiden en Kalslagen. 

In de Classe Gouda te 
548. Bergambacht. 
549. Gouda (A). 
550 Gouda (B). 
551. Haastrecht. 
552. Krimpen-aan-de-Lek. 
553. Willige-Langerak. 
554. Nieuwerkerk-aan-den-IJsel. 
555. Oude water. 
556. Reeuwijk. 
557. Schoonhoven (A). 
558. Schoonhoven (B). 
559. Sluipwijk. 
560. Waddingsveen. 
701. Moordrecht. 
765. Zevenhuizen. 
794. Lekkerkerk. 
848. Ouderkerk-aan-den-IJsel. 

Particuliere Synode van Zuid-Holland. 
(.Zuidelijk gedeelte.) 

In de Classe Rotterdam te 
489. Berkel c.a. 
490. Bleis wijk. 
491 Capelle-aan-den-I Jsel. 



492 Cliarlois c.a. 
493. Katendrecht. 
494. Delfshaven. 
495. Hoek van Holland. 
496- Hoogvliet. 
497. Kralingen. ' 
500. Maassluis (A). 
501 • Maassluis (B). 
502 • Oversclne. 
503. Pernis. 
504. Poortugaal. 
505. Rhoon. 
506. Rotterdam (A). 
507. Rotterdam (B). 
512. IJselmonde. 
817. Oud-Terbregge (Hillegersberg). 
833. Schiedam. 
834. Maasland. 

In de Classe Gorinchem te 

561. Giessendam c.a. (A). 
562. Giessendam c.a. (B). k 
565 • Hardinxveld. 
566. Langerak. 
569. Leksmond. 
572. Schoonrewoerd. 
573. Vianen. 
585. Giessen-Nieuwkerk. 
586. Giessen-Oudkerk. 
594. Ottoland. 
713. Asperen. 
729. Gorinchem. * 
755. Meerkerk. 
761. Noordeloos. 
836 • Leerdam. 

In de Classe Dordrecht te 

581. Bolnes. 
587. 's Gravendeel. 
588- Heerjansdam. 
589 • Heinenoord. 
590 • Hendrik-Ido- A mbacht. 
591. Nieuw-Lekkerland. 
593 . Numansdorp. 
595 Puttershoek. 
596. Ridderkerk. 
597. Rijsoord. 
598- Sliedrecht c.a. 
601 • We^tmaas. 
602. Zwijndrecht. 
745 • Strijen. 
771. Barendrecht. 
807. Molenaarsgraaf en Brandwijk. 
815. Alblasserdam. 
842. Dordrecht. 
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In de Classe Brielle te 
510. Vlaardingen (A). 
511. Vlaardingen (B). 
580. Zuid-Beijerland. 
603 • Den Bommel. 
604. Brielle. 1. 
605. llellevoetsluis. 
606. Middelharnis. 
007. Nieuw-Helvoet. 
608. Ooltgensplaat. • ; , 
609. Oost-Voorne. 
610. Rockanje. 
614. Spijkenisse. 
615. Stad-aan-'t Haringvliet. 
616. Stellendam. 
617. Zuidland. 
618- Zwartewaal. 
702. A bbenbroek. 
703. Ouddorp. 
726. Rozenburg c.a. 
824. Oud-Beijerland. 
845. Melissant. 

Particuliere Synode van Zeeland. 

In de Classe Middelburg te 
619. Aineinuiden. 
620- Domburg. 
621. Gapinge. ' 
624. Koudekerke. 
625. St. Laurens c.a. 
626. Meliskerke c.a. 
627. Middelburg (A). 
628. Middelburg (B). 
629. Middelburg (C). 
630. Oostkapelle. 
633. Oost- en West-Soubuig. 
634. Veere. 
635 • Vlissingen (A). 
636. Vlissingen (B). 
637. Vrouwepolder. 
732. Grijpskerke. 
792. Serooskerke. 
839. Westkapelle. 

In de Classe Zierikzee te 
638. Brouwershaven. 
639 . 3ruinisse. 
640. Colijnsplaat. 
641. Haamstede. 
642. Kamperland. 
643. Oosterland. 
644. Scharendijke c.a. 

I 645- Wissekeike. 
646- Geersdijk. 
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648. Zierikzee. 
799. Zonnemai re. 
827. Nieuwerkerk (Duiveland). 

In de Classe Tholen te 
649 • Anna-Jaeobapolder. 
650. Krabbendijke. 
652. Poortvliet. 
653. Rilland-Ba th. 
654. Tholen (A). 
655. Tholen (B). 
656. Oud-Vosmeer. 
738. Bergen-op-Zoom. 

In de Classe Goes te 
657. Baarland. 
658. Biezelinge c.a, 
659. Goes. 
660. Heinkenszand. 
661 • Kruiningen. 
662. Nieuwdorp c.a. 
663. Wolfaartsdijk. 
664. Yerseke. 
789. Borssele. 
814. 's Gravenpolder. 

In de Classe Axel te 
665. Axel (A). 
666. Axel (B). 
667. Oostburg. 
668. Schoondijke. 
669. Terneuzen. 
670. Zaamslag (A). 
671. Zaamslag (B). 
841. Hoek. 

Particuliere Synode 
van Noord-Brabant en Limburg. 

In de Classe 's Hertogenbosch te 
675. Genderen c .a . 
676. 's Gravenmoer. 
679. Helenaveen. 
680. Helmond. 
681. 's Hertogenbosch. 
682. Heusden. 
684. Sprang. 
689- Veen. 
747. Vrijhoeven- en 's Grevelduin-Capelle. 
766. Tilburg. 

In de Classe Almkerk te 
674. Dussen. 
683 • Meeuwen c. a. 
685. Nieuwen dijk. 
686. Almkerk. 
688. Sleeuwijk. 
690. Waardhuizen c. a. 
691. Werkendam (A). 
692. Werkendam (B_). 
779. And el. 
780. Giessen en Rijswijk. 

In de Classe Klundert te 
693. Dinteloord c .a . 
694. Fijnaart c . a . 
697. Moerdijk. 
698. Willemstad. 
699. Zevenbergen. 
710. Breda. 
723. Klundert. 
796. Raamsdonk. 

Voor eensluidend afschrift, 
namens de deputateii van de Gereformeerde Kerken voor de 

correspondentie met de Hooge Overheid, 

M. NOORDTZIJ, Secretaris. 

De nummer s zijn die, waaronder de Kerken bekend zijn op de lijst, gelijk die op 1 September 
1905 in handen was bij de Hooge Overheid. 

De ontbrekende nummers zijn van plaatsen, waar door saamsmelting of andere re ien de 
oorspronkelijke formaties wegvielen. 

De volgletters zijn aan de ter zelfder plaatse bestaande kerkformaties gegeven naar den 
ouderdom harer tegenwoordige formatie. 

% Te Leiden is door samensmelting de onderscheiding in A, B en C weggevallen; maar 
daarvan is nog geene kennisgeving gedaan aan de Regeering. 
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A. 
Acta: toe te zenden aan alle buitenlandsche 

afgevaardigden, art. 121; te bezorgen door 
het Moderamen, art. 174. 

Adviseerende leden: art t . 2 en 6. 
Afgevaardigden: der Kerken, ar t t . 2, 

21, 69, 100,107, 139, en 161; —van buiten-
landsche kerken, art t . 5 en 73; hunne toe-
spraken, a r t t 77 en 78, bijlagen XLII I en 
XLIII a en b; afscheid van de afgevaar-
digden uit Oost-Friesland, art. 98. 

Afrika (Zuid): afvaardiging naar—, art . 76-
Agendum, art. 7. 
Algemeene Vergadering naar art . 15 

der Zendingsorde: toelage aan— art. 22. 
Andel, Ds. J. van, art. 110. 
Approbatie van beroepingen, art. 15, 

bijl. III-
Archief: rapport van - bewarende Kerk, 

art. 18, bijl. VI. 
Attestatie van leden eener Gereformeerde 

Kerk in Indië, wonende op het Zendings-
terrein eener Gereformeerde Kerk in Neder-
land, art. 117, bijl. LXIII. 

B. 
Bandjar-Negara : aanwijzing van —, 

art. 60. 
Batavia: Kerk van—, art . 39. 
Bededag: art. 18, bijl. VIII. 
Belijdenisschriften: instemming met—, 

artt . 4, 21, 69, 100 en 139 
Bezwaarschriften : van den Kerkeraad 

van Leiden (A), art. 44, bijl. XXVII; —van 
D s . A . VAN B U E R E N e n D s . H . BUITENHUIS. 

art t . 4 5 e n 5 7 , bijl XXVIII;—vanll .deWIT, 
art . 46, bijl. XXIX; —van B. A. BOL, 
art. 47, bijl. XXX; —van H. HUISMAN, 
art. 4 8 : —van den Kerkeraad van Aar-
landerveen, art. 49, bijl. XXXI; —van 
den Kerkeraad van Harlingen, art t . 50 en 

172, bijl. XXXII; —van Ds. G. A. DE JONG te 
Schoonhoven, art . 59, bijl. XXXV ; —tegen 
de verkiezing van Kerkeraadsleden te 
Nieuwe-Pekela, art. 104, bijl. L1II; —inzake 
het gedrag van eenen ouderling te Nieuwe-
Pekela, art . 105, bijl. LIV •. —van Ds. J. 
TEVES PZN., art t . 108, 122 en 150, bijl. 
L V I ; - v a n A. VAN DER NAGEL JR. , a r t t . 
109, 153, en 169, bijl. LV1I; —van J. J. 
VAN AI.PHEN, art. 128, bijl. LXV1I ; —van 
Ds. O. M. W. PLET, art. 130, bijl. LXVI1I; 
— v a n J . C . EIJKMAN, a r t . 1 6 5 ; — v a n 
leden der Gereformeerde Kerk van Am-
sterdam, niet ingekomeu, art. 1 6 6 ; — v a n 
Ds. C. J. WESSELS, artt . 141 en 163, bijl. 
LXXX; —van F., J . , P. en T. BIJMA, 
art . 170. 

Brielle: verzoek om reparatie van het 
kerkgebouw te —, art. 115. 

Buitenlandsche Kerken: correspon-
dentie met de —, art. 76, bijl. XLII en 
XLIIa. 

Bijbelvertalingen in dienst der Zending, 
art. 143, bijl. LXXIII. 

c. 
Catechetisch onderwijs: buiten de 

plaats der woning, art. 49, bijl. XXXI; 
leerboeken voor— in dienst der Zending, 
art. 143, bijl. LXXIII. 

Catechiseermeesters en oefenaars: hulp 
aan—, artt . 55 en 85, bijll. XXXIV' en XLVI. 

Censure over zich onttrekkende leden, art. 
14, bijl. I. 

Collecte : invoering van— zonder aanvrage, 
art . 25, bijl. XX; —voor de Theologische 
Faculteit van de Vrije Universiteit ar t . 92, 
bijl. XL1X. 

Commissie van consideratie en advies in 
zake de leerverschilleri, ar t 71, bijl. LXV, 

Credentiebrieven: der afgevaardigden, 
art. 2 ; —van Drente, art t . 2 en 30. 
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D. 
Deputaten vo ir de zaak te Nieuwe Pekela, 

, t i t . 105, —\oor Briellr, a i t . 115, —tot 
voorziening m vacaturen aan de Theologische 
School, a r t . 133 , —vooi Haihngen, a i t t . 
172 en 176; —vooi de ondeischeidene zaken, 
a t t 176. 

Diakonaat vei zoek van Gelderland omtient 
het—, art . 16, bijl. IV 

Donkers, Ds. J A : verzoek om revisie 
van de uitspraak ovei wijlen—, a i t . 135, 
bijl. LXX. 

Doop van een aangenomen onecht kind 
eenei geexcommuniceerde moeder, a i t 33. 

E. 
Emeriti-predikanten enz.- ï appoi t 

van de generale kas vooi—, a i t . 84, bijl. 
XLV en XL Va,— nieuwe legehng vooi 
de verzoigmg van—, a i t . 131, bijl. LXÏX 
en L X I X a , bezwaar van de Pai t icuhere 
Synode v in Friesland tegen handelingen 
van de deputaten tot hulp aan Kerken bij 
de verzorging van— en tegen de ïegehng 
van den omslag, art . 167. 

Enschede : rapport in zake—, art. '24, 
bijl. XVlIc. 

Examen naar art . 4 der Zeudingioide rap-
poit daaiovei, a i t 22, bijl. \ I I en X l l a , 
— moet aan de bevestiging voorafgaan, ai t. 
'22, deputaten bij het pei emptoir— m 
Oost- Friesland, ar t t . 35 en 176 , aantal 
deputaten bij het peremptoir— in Nederland, 
ar t . 9 0 , hoeveel maal— naar Ar t . 8 der 
kelkenorde is toegestaan, ar t . 96 

F. 
Fmancieele aangelegenheden dezei Synode, 

a r t t . 95 en 62. 

G. 
Geestelijke verzorgers vraag naar 

de keikelijke positie van—, a i t . 88. 
Gent v erzoek van geloovigen te —, ai t 

25, bijl. XVIII. 
Gezangen lil dienst der Zending, ar t . 143, 

bijl. LXXIII. 
Gravamen tegen Art . 36 der Geloofsbe-

l i j d e r s : advies in zakt, het—, bijl LXX VIII, 
ï a p p i r t over dat advies, ar t . 151, bijl. 
LXX V i l l a , gravamen gegiond veiklaard, 
ai t. 1 5 1 , besluit tot schrapping van de 
gewraakte zinsnede in de officieele e \ em-
plaien en kennisgeving daaivan aan de 
Hooge Overheid, art . 154. 

Grensregeling tusschen Nijkeik en Bun 
schoten bekrachtigd, a i t . 20. 

Groot Ds. E. J. de: verzoek van—, 
ar t . 54 

Gymnasium verhonden aan de Theologi-
sche bchool concept-contract tot over-
dracht van het—, bijlage XXIIa , mandaat 
tot overdracht van hot—, a r t . 163 

H . 
Haarlem lappoi t in zake—, a i t . 24, 

bijl XVIIa. 
Helmond : kerk van—, ai t. 116. 
Hoekstra, Ds H. dankbetuiging aan—, 

at t . 4. 
Honig, Prof. Dr. A. G. : vei klaring van— 

naai aanleiding van de wijziging van 
a i t . 36 dei Geloofsbelijdenis, a i1 .155 

Horstman, R. J. • conti act met—, ar t . 
43, bijl. XXVI. 

Huizing c s, E vei zoek van—, ai t. 58. 
Hulpbehoevende Kerken. i appoit van 

de generale kas voor—, a i t 116, bijl. L M I 
Huysmg, Mevr. de wed. D. pensioen 

aan—, ar t t 23 en 61. 

I . 
Ingwersen, Ds. H Ph. medisch onder-

zoek van—, a i t . 26. 
Institueering van kei ken op Java, a i t t . 

118 en 127, bijl. LXVI 

J. 
Jaeger, Prof. J. toespi iak van—, ar t . 

66, bijl. \XX1X. 
Joden . Zending onder de—, rappoi t van 

deputaten voor de—, ai t . 144, bijl. LXXIY; 
concept-regeling vooi den arbeid van de—, 
bijl. LXXV en LXXVa. 

K . 
Kerkblad, a i t 20, bijl, XI. 
Kerken : vei zoek aan de— waai de su ibae 

dienen, a i t . 173; —van mm vaste formatie, 
ai t . 65, bijl. XXXVIII en Y X X V Ü l a e n b . 

Kerkelijke beroering: betreurd, a i t . 9 3 ; 
v erkl irmgen en voorstellen m zake de —, 
ar t 94, bijl. L. 

Kerkenordening ïevisie der—, a i t t . 
67 en 72, bijl. XL en XLa , besluit tot uitgave 
van de— en tot kennisgeving aan de 
Regeering, art t . 72 en 84 , tot verzending aan 
de Kerkeraden, a i t 84 van nu af geldend 
art . 82 , tekst van de—, achter de Acta.J 

Keucheniusschool crediet vooi den 
Raad dei—, a i t . 22 , ïekening van ont-
vangst en uitgaaf, ar t 64, bijl. XXXVII, 
lapport vei plaatsing der—, art . 114, bijl LX. 
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Kinderen: l idmaatschap van onmondige—, 
wier ouders zich onttrekken aan de Kerk, 
art . 34. 

Klaarhamer, Ds- P. J. W., toespraak 
van—, art . 1 ; dankbetuiging aan—, ar t . 4 . 

Koningin: heilwensch aan H. M. de—, 
art. 102; antwoord van—, art . 120. 

Kootwijk c. a.: verzoek van den Kerke-
raad van—, art . 53 ; omslag van de gelden 
voor—, art t . 55 en 116, bijl. XXXIV. 

Kornhorn: rapport in zake—, art . 24, 
bijl. XVI ta . 

Kr op veld, Ds. E., art. 164 
Kuiper, Ds. K , van Roseland toespraak 

van—, ar t . 41, bijl. XXIV; afscheid van—, 
art . 99. 

L. 
Laatsman, Ds. J. H., afgevaardigde van 

de Belgische Zendingskerk, ar t . 71 en 100 ; 
toespraak van—, art . 106, bijlage LV. 

Leergeschillen : rapport over de—, art . 
124, bijl. LXV ; art. 132 ; amendementen 
op het rapport over de—, ar t t . 149 en 156; 
discussie over de—, art . 157 ; verklaring der 
Synode inzake de—, art . 158 ; dankbe-
tuiging aan de commissie van praeadvies 
over de—, ar t . 159-

Lindeboom, Prof. L. : bezwaarschrift 
tegen de Part icul iere Synode van Fiiesland, 
art . 80; rapport en conclusiën, ar t t . 97 en 
160, bijl. LI en LIa en b; bezwaarschrift 
tegen besluiten van het curator ium der 
Theologische School, art . 103, bijl LU en 
Li la ; bezwaarschrift tegen de Heraut enz. 
teruggenomen, a r t . 129; amendementen 
op het rappor t over de leergeschillen, 
art. 149. 

Liturgische formulieren in dienst der 
Zending, ar t . 143, bijl. LXX1II. 

Losmaking van Dienaren des Woords, 
art . 89. 

M. 
Medisch at test ten genoegen van de depu-

taten voor de Zending, art . 26, bijl. XXI. 
Minnen, Ds. M. van : krankheid van—, 

art . 74. 
Moderamen : verkiezing van he t—, ar t . 3 ; 

rapport van h e t — d e r Synode van Arnhem, 
art . 18, bijl. VI I ; dankbetuiging aan het— 
der Synode van Arnhem, a r t . 18; opdrachten 
aan het— tot benoemingen, ar t t . 126 
en 174. 

Moearatoewa, art. 40. 

N. 
Nieuw-Malthusianisme: verzoek van 

de Vereeniging tot bestrijding van he t—, 
a r t . 19, bijl. X. 

O . 
Oefenaren: emeri taat van —, art . 36. 
Onderteekeningsformulier voor ouder-

lingen en diakenen, ar t . 91. 
Onkosten der Synode : verzoek om ver-

mindering van •— art . 25, bijl. XIX ; be-
grooting van de—, ar t . 62 ; nieuwe regeling 
van den omslag voo^ de —, ar t t . 79 en 83, 
bijl. XLIV en XLIVa. 

Opening der Synode, art . 1. 
Overheid, correspondentie met de Hooge: 

rapport van de deputaten voor de —, a r t . 
75, bijl. XLI. 

P. 
Particuliere Synode inplaats van Pro. 

vinciale Synode, art . 134-
Particuliere Synoden : samenvoeging 

der Classen in — , verdeeling van Zuid-Hol-
land en Friesland in twee —, 
Zuid-Holland (noordelijk gedeelte) en 
Zuid-Holland (zuidelijk gedeelte); Fries-
land (nooidehjk gedeelte) en Friesland 
(zuidelijk gedeelte), ar t t . 17 en 32, bijl. V 
en Va. 

Percentage van de synodale kosten, a i t . 83. 
Pers: verslag voor de—, art . 9. 
Petronella-hospitaal: verslag van het—, 

ar t . 112, bijl. L I X ; wijziging in de alge-
meene bepalingen voor het—, ar t . 147-

Plaatsen naar art . 2 der Zendingsorde, 
ar t . 60. 

Plet, Ds. C. M. W.: besluit aangaande— 
betreurd door de Synode van Friesland, 
art . 13; bezwaarschrift van— en besluit 
aangaande- , art . 130, bijl. LXVIII. 

Ploos van Amstel, Ds. B. Th.: ver-
zoek van—, art. 52-

R . 
Rapporten: tijd van inzending der—, 

art . 175. 
Reserve: Dienaar in— op het Zendings-

terrein, ar t . 87, bijl. XLVIII . 
Rijnprovincie: arbeid in de—, ar t . 51, 

bijl. XXXII I ; mandaa t aan den deputaat 
der Geldersche Kerken voor den arbeid in 
de—, art . 138. 

s. 
Schrappen van leden, art . 14, bijl. II. 
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Sliedreoht: rapport inzake, ar t . 24, 
bijl. XVIIb. 

Sluiting der Synode, a r t t . 178—181. 
Soemba : verzoek om hulp voor—, ar t . 37, 

bijl. XXIII. 
Soerabaya: Kerk van—, art . 38. 
Solo : aanwijzing van—, art . 60. 
Synodale Kerk: rapport van d e — a r t . 18, 

bijl. IX ; aanwijzing van de—, ar t . 176 

T. 
Temanggoeng: aanwijzing van—, art . 60. 
Theologische-School: verslag over de—, 

ar t . 27, bijl. X X I I ; rapport over het verslag 
der—, art . 163 bijl. LXXIX; verklaringen 
tot behoud van de—, ar t t . 71 en 94, bijl. L; 
rapport van de deputaten ter voorziening in 
vacaturen aan de—, art . 136. 

Tijdschriften: s tukken over de Gerefor-
meerde Kerken te plaatsen in buitenland-
sche—, ar t . 76. 

u . 
Uitdrukkelijke verklaring: uit de 

Acta van 1896, a r t . 93—, Art. 14, bijl. II. 
Utrecht, de Kerk van dankbetuiging aan 

de—, art . 4. 

V. 
Verband tusschen de Gereformeerde Kerken 

en de Theologische Faculteit der Vrije 
Universiteit: rapport van de deputaten 
voor het—, ar t . 110, bijl. LVIII; voorstel 
in zake het—, ar t . 115 ; besluit daarover, 
ar t . 137, bijl. LXXI. 

Verhuizing van leden: bericht van—, 
art . 12. 

Vogelaar, Ds. S. J . : ingekomen schrijven 
van—, art. 411. 

w. 
Werkzaamheden : orde van—, ar t t . 7 ,8 , 

10, 63, 97 en 125. 

z. 
Zendingsblad .• a r t . 86, bijlage XLVII; 

art . 144. 
Zendingsbibliotheek: toelage voor de—, 

ar t . 22, bijl. XlII. 
Zendingscollecte: machtiging tot uit-

schrijven van eene algemeene—, art . 145-
Zendingscomité's voor den arbeid onder 

de Joden, uitgaande van den plaatselijken 
Kerkeraad, ar t . 144. 

Zendingsconferentie's: bijwonen van—, 
art . 42, bijl. XXV. 

Zendingsdeputaten: huishoudelijke uit-
gaven van de—, ar t . 114, bijl. LX1; op-
treden van de— uit Zuid-Holland (noorde-
lijk gedeelte) en Friesland (zuidelijk ge-
deelte), ar t . 171. 

Zendingsgoederen op Midden-Java: op 
welkenjnaam— te zetten, ar t . 146. 

Zendingskas, generale: bijdrage van Zee-
land in de—, art . 23, bijl. XIV; bijdrage van 
Heeg in de—, art . 23, bijl. XV; rapport over 
den staat der—, opwekking tot getrouwe 
storting der 1 0 % e n andere bijdragen in 
de—, art . 145, bijl. LXXVI. 

Zendingsorde: wijziging van artikel 17 
der—, ar t . 171. 

Zendingsposten : visitatie van de—, ar t . 
142, bijl. LXXII. 

Zendingsquaestoren: benoeming der— 
voor ditmaal aan de deputaten, ar t . 145. 

Zendingsrapport: a r t . 148 en andere 
artikelen, bijl. LXXVII en LXXVIIa . 

Zendingsterrein: uitbreiding van het—, 
art . 60, bijl. XXXVI en XXXVIa. 

Zendings voor schot, art. 145 
Zendingszaken : loopend houden van de— 

art . 177. 
Zwem er, Rev. James .• bericht van—, 

ar t t . 78 en 129, bijl. LX1V. 



AANVULLINGEN en VERBETERINGEN. 

Pag. 38, Art. 24, regel 2, bij te voegen (Bijlagen XVII, XVII 

b, c en d). 

Pag. 39, Art. 26, staat: (Bijlage XX), moet zijn: (Bijlage XXI). 

„ 39, , 27, regel 2, bij te voegen: (en XXII a). 

„ 52, , 67, „ 3, staat: HL, moet zijn: XL. 

„ 56, „ 77, „ 2, bij te voegen: (XLIII c). 

71, , 128, , 4, te lezen: LXVII. 

„ 73, regel 14, v. b. staat: voor hel, in te voegen: genot. 

„ 80, bij punt 4, regel 4, staat: dóór, te lezen: vóór. 

„ 115, VII, regel 7, staat: f5327.915, moet zijn: f 5427.9P. 


