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ACTA DER SYNODE 
VANDE 

Christeliike Gereformeerde Kerk 

Gehouden van 15 tot 24 .Juni, 1910, 
te Muskegon, Mich., V. S. A. 

W oensdag Morgenzitting, 15 .Juni. 
ARTIKEL 1. 

Woensdagmorgen, 10 uur, in de Eerste Christelijke Gere
formeerde Kerk, Terrace St., Muskegon, Mich., wordt deze 
Synode te zamen geroepen door Ds. J. Manni, Praeses der 

. Synode van 1908, die oak den vorigen avond het Biduur voor . 
de Synode hadgeleid in de Terrace St. kerk, sprekende over 
1 Kron. 29: 14-18. 

Ds. J. Manni laat zingen Psalm 68: 14, leest Joh. 15: 1-17, 
en spreekt daama als voIgt: 

Eerwaa.-de en WelEerwa(flJ"de Broeders in Christus, leeraal'S 
en ouderlingen, afgevawrdigden ter Synode, professor-en 
onzer Theol. School, die ous in onze vergadering" van 
prae-advies zullen dienen: 

Genade, vrede en barmhartigheid warde U geschonkenv:an 
God den Vader, en van J ezus Christus onzen Heere, door den 
Hei!igen Geest. Amen. 

Geliefde Broeders: Zoo vliegen de jaren van ons kerke
!ijk leven snel voorbij, ge1ijk die van ons eigen leven. Twee 
jaren zijn weer voorbijgegaan, en" hoe korl schijnthet nog 

. dat de vorige Synode uiteenging. Men kan haast niet geloo-
ven dat een jaar driehonderd en vijf er zestig welg~telde da
gen heeft. . 



Onze Synodezal a~det:e·(j[oe.-
derssamengesteld zijn Sleehts een viertaldat 

, in de vorige vergadering zitting had zal ooldn. ·deze zitting 
hebben. 'Hoe goed doet het ons hart am de broeders van Oost. 
en.-Wes~ met die van het cel~trum s!lmen te 'zien, ,\vaal' ,wij als 
kleine kerkengroep in dit groote landover zoo vele Staten. ver
spreid ",ijn. 

Ret is ons een aangenalne taak 0111 il, broeders, in -dit 11101'
geriuur het welkol11 toe te roepen. De Heere is,goed ov~r,ons 
geweest en heef! ons genildiglijkgespaard. Hij had een an
deren weg met 6ns kunnen honden. Blikken wi j twee j aren 
tewg, dan mogen wij wel zeggen, de Heere is zeer goedgun
stig over 0118 geweest., Tach nam hij een der broederen in 
de bediening des VV-oords weg; Ds. E. Bas, die.ook de vorige 
Synode met ons vergaderd was. De Heere heeft hem ge
nadiglijk afgelost. Vlij· zijn geroepen den sl!'ijd voort te 
zetten; zij het de goede strijd des geloofs . 

.De goede strijd des geloofs! Dat wij dit nimmer yer
geten; oak niet in ons werk dat wi j thans hebben te verrichten. 
Het geloovig vertrouwen bp onzen God moet toch in al ons 
\verk openbaar worden. -VVaar dit mag gevonden worden, 
daar kunnen wij blijmoedig voorwaarts gaan, al strijdende, 
al werkende aan het bouwen van den tempel Gods. 

Wi j hebben ruime stof am den Heere dankbaar te zi jn. 
·Wel zijn wij klein; wij worden in vergelijking van de groo
tere kerkengroepen in dit ons land nag nauwelijks mede ge
rekend;, maar toch kan in ons bestaan de zegenende hand O11Zes 
Gods duidelijk gezien worden. Wij groeien. Wij mogen 
ons meer en meer uitbreiden. En ontbrak het 011S niet me
riigmaal aan werkkracht en aari middelen, wij zouden onder 
de zegenende hand onzes Gods nag sterker vvassen in dit groote 
land. ' 

Er is echter meer noodig dan werkkracht en stoffelijke 
middelen. Ret oude spreekwoord mag niet vergete11' ,worden: 
"Eendracht maakt macht." Dat de eenheid des geloa-fs en der 
liefde;~ de ,eenheiq, kon het zijn, van inzicht, de eenheid van 
doeI, vooral in 'ons l11idden mogen zijn en in onze kerken 
l110gen gevonden worden. vVij kunnen het toch niet gansche-

. !ijk ontkennen, dat het telkens openbaar wordt, dat er groot 
ve~~schil van in~icht in verschillei1de zaken gevonden ,vordt 



orndatlljen'v\lnverschillende princip,ien nood-, 
zakeli jk ,tot verschillel1degevolgt1:ekkingen moet" kom,n, Dit 
is op zichzelf niets, indien 'het maar geen ge,est van ver~enking , 
onder de bmederen mag kweeken, en niemand degedachte , 
plaats zan geven dat 'hij het alleen weet. 

"Vij zijn klein, onze kracht is klein. Ja wij weten in ons 
is geene kracht, O!lize kracht is des Heeren. Maar wij hebben 
['och toe te zien dat wij onze krachten samen trekken, opdat 
wij naar het getal onzer kerken sterk mogeri zijn. Hoede,n 
wij ons dan.voor alles dat onze kleine kracht zon knnnen ver
breken. Zien wij, toe dat wij daamm in ons werk ons laten 
beheerschen niet door vooropgezette ideeen, maar door den 
Geest onzes Gods,en door het dierbare Woord dat Hij ons ge
geven heeft. 

Dataan de eene zljde niet te veel de ntiliteitsredenen ons 
drijven. Maar oak aan de andere zijde mogen deze volstfekt 

, nie! veracht worden, alsof wij er in het geheel niet mede te re
kenen zonden hebben., Er kan soms oak znlk een pleiten Vaal' 
beginselen zijn, dat al het praktische nit het oagverloren wordt' 

, en 'men daardoor eenvondig voor eene onmogelijke nitvoering 
van zijn eigen beslniten zan knnnen' geplaatst worden.Bo
vendien oak het nnttigheids-beginsel is een beginsel, w<tar al 
de eenwen door mede gerekend is en oak zal gerekend moeten 
worden. Indien de beginselen va,n dien aard zijn dat wij in 
de nitvoering er niet mede tot nnt kunnen zijn, dan treffen wij 
geen doe!. Wij behoeven daamm volstrekt niet te komen tot 
"het doelheiligt de middelen." Die het nuttigheids,beginsel 
geheel negeert zal niet met vrucht kunnen arbeiden in het ko
ninkrijk Gods. Oak wii hebben: er daarom rekening mede te 
houden. Te meer zu11en wii daarop hebben te letten, omdat 

. wi j met Ol1ze eigenaardige positie, in dit groote land hehben 
te rekenen. Uitgestrekt over de lengte en breedte van duizen
den mijlen is Ol1ze meping am kracht van 011S te doen uitgaan. 
Zien wij daarom toe dat wij een zijn, allen een doel nlogen na-

-( j agen, en onze krachten sarnen trekken. ' 
Mage de Koning ziiner Kerken dan ons als Synode wijs_ 

heid en leiding geven, ""om in- alles de beginselen, die o.n5 dier-' 
baar Z1 j 11, te behartigen en te ·doen naleven. J\!J:aar oak in Duze , 
bespreking en ons,beslni!en zoo te leiden dat wij door dezelve 
waa-rlijk 1111ttig iOllden kunnell zijn voor .de eere Zijns NaatllS 



en de komstvan Zijn Koninkrijk, 
. schouwendatZijn tempel oak 
gebouwd worden. 

Zoeken wij daartoe den Heere am Zljnen zegen. 

ARTIKEL 2. 

N a gebed door Ds. Manni worden de lastbrieven ingediend. 
De volgende broederen bleken ter Synode gedeputeerd en aan
wezig te zijn: 

Classis Grand Rapids Oost. 
Dss. J. Groen, P. Ekster, J. A Kett. 
Oudd. F .. Van der Laan, B. Sevensma, A. Bosscher. 

Cla'Ssis Grand Rapids West . 
. Dss. J. W. Brink, M. J. Bosma, L Veltkamp. 

Oudd. D. Van Oosten, A. Van Bree, J. c. De Maagd. 

Classis 11ackensack . 
.Dss. J. A Westervelt,]. M. Ghysels, L S. Huizenga. 
Oud. P. Stam. 

Classi;s 11 olland. 
Dss; J. Manni, D. R. Drukker, M. Van Vessem. 
Oudd. I. Marsilje, A J. Wibalda,j. Heeringa. 

Classis 11udson. 
Dss. K Van Goor, P. Jonker, G. Westenberg. 
Oudd. D. Leeuwen, J. Bait, C. Van der Kooi, 5r. 

Classis Illinois. 
'Dss. G. J. Haan, W. Stuart, F. Welandt. 
Oudd. J. Meeter; Geo. Dijkhuizen. . 

Classis Iowa. 
Dss. J. Noordewier, H. J. Kuiper, A' J. Brink. 
,Oudd. A. Bliek, W. Vas, H. M~ppelink., 

Cla'!sis Muskegon. 
Dss. B. H. Einink, H. Keegstra, R Bolt. 
Oudd. A Leffring, H. Heeres, J. Tuuk. 

Classis Orange City. 
Dss. P. J. Hoekenga, J. Holwerda, L Ypma. 
Oudd. J. Wiersma, W. Bierma, M. Kooistra. 
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'-'''"SS'S' Oosl Friesland. 
Dss. H. Ahuis, r H. Beld, C. Bode. 
Oudd; F. Van Hoorn; D. Hoogermim, P. P.Eekhoff .. 

Classis Zeeland. 
Dss. H. Walkotten, W. D. Van del' Werp, H. Vari del' Werp . 

.. Oudd. H. Goodijk, D. Van Loo, S. Sipkema. 

ARTIKEL 3. 
De Ilastbrieven worden geaccepteerd.· De heeren Theolo

gische Professoren nemen zitting als prae-adviseurs def Ver" 
gadering. Op verzoek van het Ctiratorium besloten, dat aan . 
drie Litterarische Professoren met den Principal zitting zaf ge
geven worden met adviseerende stem, wanneer de zaak van de 
College voorkomt. 

De Stated Clerk introduce.ert Dr. H. Bouwman, Deputaat 
. der Gereformeerde Kerken van Nederland. Met blijclschap 

wordt hem zitting verleend met adviseerende stem. 

ARTIKEL 4. 
Als Moderamen gekozen: 

President-Ds. J. W. Brink. 
Vice-President-Ds. J. t;roen. 
Eerste Scriba-Ds. M. Van Vessem. 
Tweede Scriba-Ds. W .. Stuart. 

ARTIKEL5: 
Het moderamen neemt zijne plaatsin op het platform. De 

President spreekt enkele woorden van dank en verwelkoming 

ARTIKEL 6. 
De morgenzitting gesloten met dankzegging door den Pre

sident, na besloten te hebben om te verdagen tot twee uur. • 

W oensdag N aIniddagzitting. 
ARTIKEL 7. 

De namiddag zitting geopend met het zingen van Psalm 
119: 3, en gebed door den Vice-President, Ds. J. Groen. De 
President leest de Openlijke Verklaring, welke door de ver
gadering. staande aangehoord en door allen met "J a" beant
woord wordt. 

, .. 



Besloten, zittingen te ho~den. 's morge,;s 8 tot 11: 45, en 
's namiddags2 tot 5: 45, met een'kwartier pauze in beide. ' 

ARTIKEL 9. 
Na beslnit am door Commissies van prae-advies te arbei

den, benoemt de President de volgende broeders am de verga
dering te dienen met een lijst va,1 commissies voor de onder
scheidene rubrieken: Dss. M. J. Bosma, I- A. Westervelt, K. 
Vim Goor, G. J. Haan, J. Noordewier, B. H. Einink, H. Van 
der vVerp, en' Oudd., B. Sevensma, p. Stam en A.' Van Bree. 
(Art. 13). 

Commissie voor ontvangst van Dep"taten: Dss. B. H. 
Einink en'D. R. Drukker. 

Commissie voM benoemingen: Dss. P. Ekster, L. Velt
kamp, P. I- Hoekenga, H. Ahuis, L. S. Huizenga, en Oudd. 

,Meeter, Van Loa, Balt, Bliek en Wibalda. 
Commissie van Rouwbeklag: Dss. I- N oordewie,,, C. Bode 

en Dud. J. Heeringa. 

ARTIKEL 10. 
< De volgende Ra,pporten gelezen en voor kennisgeving aan

genoinen: 1) Synodale Commissie (Bijlage I.) 2) Curato
rium (Bijlage II.) 3) Algemeene Kas der Inwendige Zen
ding (Bijlage III.) , 4) Board der Heiden Zending (Bijlage 
IV.) 5) Comm. Joden Zending (Bijlage V.) 6) Emeritus 
Board (Bijlage VI.) 7) Kerkhulp (Bijlage vn.) 8) Wach
ter Comm. (Bi jlage VIII.) 9) Commissie voor Herziening 
van het Reglement derHeiden Zending (Zie Art. 43.) 10) 
Comm. tot herziening der Kerkenorde (Zie Art. 70.) 11) 
Commissie voor de vertaling der Belijdenisschriften in het En
gelsch(Bijlage XIII.) 12) Rapporten derDeplltaten ad 
Examina (zie Art. 74.) 13) Brieven, van Ds. I- A. Wester
velt. deputaat naarde Gen. Assembly U. P. Church; Ds. I
Vai1 der Werp, Gen. Synod Reformed Presb. Church; Rev. 
De Leeuw, Synod Ref. Presb. Church; Ds. Volbeda, Refonned 
Church; Ds. Van den Berge, Associate Presb. Church; Ds. 
Tanker, Geref. Kerken, Nederland. 14) Rapport van Ds. De 
Leemvnamens Chicago Hebrew Mission' en National Christian 
Association (Art 19.) 15) Rapport van den deputaat der J oinL 



tot na:~ie!l der 
XII.) 1'7) De 

de aan . de Classes 
Hackensack en Ost verleend, (Acta 1908, Art. 80, 
21), bericht.niet gereed te zijn am te rapporteeren. Zij wordt 
gecontinueerd. 18) Rapport der Comm. over de vniag: 
"Vlelke is de verhonding der Kerk tot de Sabbatschool?" (Bij
lage XV.) . 19 Rapport der Comm.. van prae-advies inzake· 
de Gronden voor het Doopen vanVondelingen (Bijlage XVI.) 
20)" Rapportder Depntaten in re Zuid Amerika' (Bijlage 
XVII.) 21) Rapport der Comm. inzake de Imvendige Zen
ding. 22) De "Seini-Centennial" Comm. (Acta 1908, Art. 

. 80, 24) rapporteert $170.00 in kas en nbg ongeveer 150 exem
plaren voorradig, De Corum. word! met dank ontslagen; de 
gelden zullen gestortworden in de Algemeene Inwendige Zen,
dings Kas, en de nag overige exemplaren zullen aan·de Thea!. . 
School worden toevertrouwd. 23) Rapport der deputaten 
voor de Hollandsche kerkenin Zuid Amerika (Bijlage XVII.) 
24) Gediscontinueerd de Comm. genoemd in Acta 1908, Art. 
80, 22, am plannen te beramen tot het afschaffen van Com
missies. 25) N a lezing van 't Rapport der Comm. inzake 't'! 

. gravamen tegen Art. XXXVI' der Neder!' Belijdenis, besloten i 
't Rapport goed te keuren en de voorgestelde N oat onder 't 
Artikel te plaatsen (Bijlage X.) 

Voorzoover noodig worden de Rapporten gesteld it) de han
den der desbetreffende Commissies voor'de verschillende Ru

'brieken (Art, 13.) 

ARTIKEL 11. 

Ds. J. N oordewier, de Synodale Penningmeester, levert het 
volgendVerslag van 1908-1910" . . 

Juni 1908, in kas ..... , .... '.' ., ..... $ 300.24 
Ontvangen .van zes Classes ... ~ ... ,' ... 1139.81 

Totaal ontvangsten ............. $1440.05 
Restitutie en loopende uitgaven ...... 1043.18 

In kas, J uni, 1910 .......... ,' .. $ 396.87 



'Met.daIlkaa.ivaard, 
,Oudd.MarsiljeenVan C· )os1:enwclrd,~n b.,noemd 
t!' zien.· Laterrapporteerde .Comm. en beval aan d~t de 
Penningmeester een bOek aa11schaffe en alle gegevens zijne kas 
betreffende, tel' Synode bre\lge ter visie. Goedgekeurd, 

ARTIKEL 12, 
De Scriba leest voor ingekomen brieven van: 
L General Syil0d, Ref. Presb. Church of N. America; 
2. De Classes Be11theim en Ostfriesland, Duitschland; 

. 3. De Chicago Tract Society; 
4 .. Rev. E. B. Stewartder U. P. Church, die door mis-' 

verstand omtrent den tijd der vergaderingniet: 
persoonlijk aanwezig kon zijn. 

Voorts hoort de Synode de volgende Deputaten van COlTes-
pondentie Kerken : 

L Ds. J. M. Coleman van de Ref. Presb. Church. 
2. Ds. H. J. Veltman van de Reformed Church. 
3., Ds. Atkinson van de Associate Presb. Church. 
4. Dr.]. W. Brooks van de Chicago Tract Society. 

Besloten in betrekking tot de Chicago Tract" Society eene 
collecte aan onze kerkeil aan te. beve1en ten bate dezer Ver
eemgmg. 

In verband met het spreken dezer deputaten: 
Beslqten, De Synode drage op aan den Stated Clerk om in 

't vervolg gedeputeerden van correspondeerende Kerken een 
bepaalden dag aan te wij zen wanneer allen door de Synode 
gehoord .kunneri worden, .en ieder 15 minuten toe te staan voor 
zijne toespraak. De Praeses, of desverkiezende een dien hij 
aanwijst, zal dezelve antwoorden uit naam der Synode. ' 

ARTIKEL 13. 
De Commissie ter benoeming V(}Jl'! Commissies van prae

advies (Art. 9) rapporteert de volgende Commissies: . 
L Theologische School-Dss. J. Groen, President; M .. Je 

Bosma, J. M. Ghysels, J. Manni, G. VVestenberg, G. J. Haan, 
R. Bolt; Oudd. J. Wiersma, L. Hoogerman, L. Van Loo,A. 
Bliek. Prae-adviseurs: Proff. Berkhof en Rooks. Rapport 
Maandag 2 p. m. 



2, , Zending~Dss. " Goor,P,es., C. Bode, 
P. J. Hciekenga; Oudd. A. Van Bree, J. Meeter, P.Stam, :po 
L,euwen, F. Van Hoorn" VI!. Bierma: Prae-adviseur, Prof. 
De Jong. Rapport Donderdag, 16 Juni, 2 p. 111. 

3. Heiden Zending-Dss. H. 'Walkotten, Pres.,W. Stuart, 
L. S. Huizellga, H .. Ahuis; Oudd. 1. Marsilje, B. Sevensma, A. 
Leffring, H. Meppeling. Prae-adviseur, Prof. Heyns. Rap-
portVrijdag 8 a. m. . 
.4. laden Zending-Dss. Ekster, Pres., J. A. Westervelt, 

W. D. Van der Werp; Oudd. D. Van Oosten, H. Heeres, S. 
S'ipkema. Rapport morgen om 10 a. m. 

5. Publica.tie ZaI,en----Dss. J. A. Kett, Pres., H. Keegstra,. 
P. Jonker, ]. Noordewier; Oudd. r Heerenga, J. BaIt, H. Goo
dijk. Rapport Donderdag 8 a. m. Prae-adviseur, Prof.' 
Schoolland. 

6. Kerkenorde en Varia-Dss. Einink, Pres., J. Holwerda; 
L. Veltkamp, H. J. Kuiper, H. Van der Werp; Oudd. F. Van 
der La,an, C. Van der Kooi, P. P. Eekhoff, G. Dykhuizen, J. 
Tuuk. Prae-adviseur, Prof. Ten Hoor. Rapport vVoens
dag 8 a. m. 

7. Protesten-Dss. D. R. 'Drukker, Pres., A. J. Brink, F. 
Welandt, L. Ypma, J. H. Beld; Oudd. Wm. Vos, A. J. Wibal
da, J. c. De Maagd, M. Kooistra, A. Bosscher. Prae-advi-, 
seur, Prof. Heyns. Rapport Dinsdag 2 p. m. 

. 8. Commissie voor het nazi en der voorgestelde vertaling 
'van, de Belijdenisschriften en Psalmberij",ing, en de rapporten 
der deputaten ad e:mmina. Dss. VV. D. Van der Werp, Pres., 

, J .. M. Ghysels, H. J. Kuiper, D. R. Drukker; Oudd. Van Bree 
en Marsilje. Rapport Donderdag 8 a.m. ' 

B. H. EININK, Rapp. 
'Dit rapport wordt aangenomen en goedgekeurd. 

ARTIKEL 14. 
Gesloten met dankzegging' door Dr. H.' Bouwman. 

Donderdag Morgenzitting, 16 Juni. 
ARTIKEL 15. 

Geopend na het zingen van Psalm 86: 6, met gebeddoor 
Ds. M. Van Vessem. 

, i 

/' 



. Not~len van dec Woensdag~zitting gelez~n en.aangenomen 
, en goedgekeurd. . '" ' 

ARTIKEL 17. 
Ds. H. Keegstra leest voor hefvolgend Rapport van prae

advies over PUEL/CATIE ZAKEN. 
Na bespreking worell het vastgesteld en goedgekeurd als 

voIgt: 

. Eenvaarde Vaders en Eroeders: 
Vwe Commissie ·heeft de eer h~t volgende te kunnen rap-

'por~eeren : 
,I. Vit het Rapport van de Comm. van toezicht op De 

vVachter, vraagt allereerst uwe aandacht het contract tusschen 
genoemele Comm. en· den Administrateur. (Zie verslag del' 

,Wachter Comm., (Bijlage VIII.) Door verandering van Ad
ministrateur was deComm. van Toezicht genoodzaakt dit con-, 
tract te onbv'erpen en vast te stell en, en direct in. werldng te 
doen treden. 

U\i\fe Cornm. adviseert de Synode dit gesloten 'contract met 
goedkeuring voor kennisgeving aan te nemen. 

Alzoo bes!Oten. 
II. ,Vervolgens brengen we uit het Rapport van ely Comm. 

van Toezicht voor de Synode, (letter c), "Onder de zaken' ter 
hand genomen, e112." (Bijlage VIII.) " 

Vwe COI11l11. adviseert dit plan goed te keuren, met deze. 
'~TijziRing, dat 'niet slechts de nieuwe lezers, maar oak de te:... 
genwQordige lezers, 111its ze het achterstallige aanzuiveren en ' 
een jaar vooruit betalen, een "souvenir" gratis kunnen ont
vangen. 

Besloten niet op dit punt in te gaan. 

III. Verder bevatte het Rapport van de Comm. van Toe-
2icht een ontvyerp van een nieuw Re,glel1ient. Na eene wijzi
ging door de Comm. voorgesteld, wordt het aldus vastgesteld: 

RegleIDent'der "Wachte1·n COIDmissie. 
,1. De Coml11issie bestiat uit vier led en, door de Synode te 

benoemen, v~oi' twee jaar; . 
2. Zij kiest uit haar midden een voorzitter enscriba; 



verp";<n,en minstens' driemaal ;per jaa,r. De oproe

P:~:~1:~~~~I::~~, door den Voorzitter, die levens den Hoofd
n en den Administrateur ter vergadei-ingnoodigt, zoo 

'hij zulks ",enschelijk acht Zijn deze op de vergadering, dim 
hebben ze een adviseerende stem. ,De onkosten worden door 
den Administrateur vergoed; 

,4 .. 
(£I ) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

(g) 
(h) 

(i) 

Het werk van deze Commissie bestaat in: 
Toezicht te houden op alleswat De Wachler betreft. 
Zij heeft autoriteit handelend op te treden tegenover al
Ien die aan De WacMer' werkzaam zijn, zOo de sy
nodale bepalingen door eenig lid niet nagekomen ",or~ 
den, of ,er gehandeld wordt tegen het belangvan ons 
blad; • 
Den' Hoofdredakteur van advies te dienen, zoo menig
maal deze voor eenige zaak dat verzoekt; 

Den Hoofdredakteur en den medewerkers ",enken te ge
ven, zoo vaak en in al die opzichten in welke de Com
missie het noodig oordee1t ,Bij verschil van inzicht 
tusschen het T¥ achier personeel en de Corum., beslist het 
oordeel van de laatstgenoemde tot op de eerstvolgende 
Synode; • , 
Den aclministratel1r en den ch-ukker te benoemen naar 
een vastgestelcl contract, \vaarin nauwkeurig zal bepaald 
worden alles wat betrekking heeft op de administratie, 
en het drukken. Ingevalde administratel1r Qf £Ie druk-' 
ker het contract 111et nakomt, zal de C0111missie naar ~ 
haar best o01'deel handel en; 

Den adl11inistrateur beslist advies te geven ,aangaande 
het plaatsen van advertenties (niet door de Synode ge
specificeerd) ; hetinnen van achterstallige abonnel11ents-'~ 
gelden, en in het algel11een de propaganda van ons blad; 

Bij het overlijden of onverhoopt uittreden van eenig lid ' 
der redactie of van de Coml11issie zelf, de ledige plaats 
tot op de volgende Synode aan te vullen; 
Ret werk val1_ den administrateur telken jare na te zien; 
Op iedere synodale Vergadering volledig verslag in,te 
dienen van De WacMer; 

Indien noodig, voorstellen De WacMer betreffende, ter 



sypodale'tafel te. b!-engen en de. Synpdev:,n 
dierien, zoo zn1ks gevraagd wordt 

. (Zie Art, 71 over Ingezonden Stukken,) 

IY Aan 't einde van haar Rapport brengtde Comm, van 
Toezicht de navolgende voorstellen voor de Synode: 

"'1, De Hoofdredaktenr warde ontslagen van de laak om' 
de Meditaties te schrijven, ZeEerw. worde in pl~ats daarvan 
opgedragen elke week een leidend artikel te schrijven .. Deze 
artikelen zn11en van popu1air-wetenschappelijk karakter zijn. 

2. De ,tegenwoordige rubriek Thedlogie en Ethiek verval
Ie; dewijl deze door het leidend artikel overbodig word( 

3. De Hoofdredakteur, Ds. A. Keizer, worde voor het ge-
wone. termijn herbenoemd. . 

4. Aan Ds. J. B. Hoekstra worde opgedragen vervolgens 
de Meditaties Ie. schrijven; Secnndus, Ds. P. Eksler. 

5. Ds. J. Bolt ontvange de herbenoeming lot medewerker, 
rtfbriek; Uit en Voor de Pers. 

6. De schrijver van de Beschouwingen en Critieken blijve 
Ds. J. Van del' Mey. 

7. Ds. H. M. Van del' 'Ploeg ga voort met de redigeering" 
van de rubriek Zending. 

8. De rubriek, De J eugd, worde opgedragen aan Ds. H. 
Van der Werp;. Secundus, Ds. Kelt. 

9. Aan den medewerker voor de rubriek, De Zending, zul
len voorlaan aile mededeelingen en artike1en door de arbeiders 

. en arbeidsters op het kerkelijk Zendingsveld, gezonden wor
den, opdal hij ze onder zijn rubriek plaaISe!, kan, of, zoo hij 
het nuttiger oordeelt, ze zich ten nutte kan maken ten diensle 

. van de lezers van De Wachter. Langs dezen weg komt er 
meer eenheid en variatie." 

U we Comm. adviseert de Synode deze voorste11en aan Ie 
nernen. 

Reden: De veranderingen voorgesteld aangaande de re
dactie worden geeischt door de ontwikkeling van ons blad, om 
het gelijken tred te doen houden met de ontwikke1ing van ons 
lezend publiek. 

Alzoo besloten. 



In't vonde11 .we i,tStructies: , 
"De.Synode trachte eenvergelijk te. treffen met de nitge

vers van The Banner, waardoor dit,blad, even gelijk De T17ach~ 
ter, het eigendom der kerken wOl-dt." 

(Ct, Orange City.) 

"De Synode koope, zoo moge1ijk, The Banner,en brenge 
daarmede dat blad in dezelfde verhouding tot ae Kerk alS ' 
waarin De Wachter staat. 

Reden: Het is onnatuurlijk dat het HoUandsche blad wei 
van de Kerk uitgaat, terwijl het Engelsche blad, dat .steeds 
meer het blad der jeugd en daarmee der toekomst zal worden, 

. in geen verhouding hoegenaamd tot de Kerkstaat." 
(Cl. Iowa.) 

Uwe Commissie adviseert: 
1. The Banner, zoo mogelijk, in dezelfde verhouding tot 

de Kerk te brengen als De Wachter tot haar staat. 
Gronden: a, Het belang onzer kerken, vooral van het op~ 

komend geslacht, eischt het hebben van een kerkelijk blad, ge-
redigeerd in de taal van ons lanet; . 

b. Eenzelfde beheer van beide bladen geeft verwachting 
van financieeI voordeel voor de School; . 

c. In de schatting van het volk zouden beide bladen (wijl 
dan beide kerkelijke) deze1fde waardeering vinden. 

Goedgekeurd, en Besloten eene Comm. te benoemen am' 
met de eigenaarsvan The Banner te onderhandelen en aan de 
volgende Synode te. rapporteeren met een gemotiveerd voor-
steL (ZieArt.76.) " 

VI. Eindelijk komt er op het Agendum (biz. 17) eene in
structie voor van den kerkeraad der gemeente Libanon, Ia., 
van den 'navolgenaen irlhoud: 

"De Synode benoeme eene Comm, om de Kerk te dienen 
met een systematisch stel vraagboeken voor de catechisaties." 

Uwe Comm, overtuigd van het wenschelijke, maar tevens 
. moeili jke, am meer en beter systeem aan te brengen, beide in 

de vraagboekjes en in de methode van catechiseeren, adviseer! 
daarom, dat deze Synode eene Commissie benoeme, om die' 
zaak voor te bereidell en de volgende Synode met een uitge-
werkt rapport te dienen, . 

Goedgekeurd. (Zie Comm., Art. 76.) 



De morgen' zitting 
· H.Goodijk. 

dankgebeddoor Ol)derling 

Donderdag N aIniddagzitting. 
De namiddag zitting geopend met 't zingen van Psalm 81 : 

12, en gebed door Ds. VV. Stuart.' . 

ARTIKEL 19. 
Ecsloten, op het verzoek der National Christian Associa

'tion, deze' vereeniging weer financieelen steul1 toe te, zeggen, 
en iemand aan Ie wijzen om onze kerken op hare jaarvergade- . 
ring te vertegenwoordigen (zie Artt.10 en 76.) 

ARTIKEL 20. 
Behandeld het Rapport der C onvmissie voor de J 0 DEN 

ZENDING. Het word! vastgesteld als _voIgt: 

Tenopzichte van de Joden Zending heef! uwe Comm. het 
volgende te adviseeren: . 

1) Instructie Orange City: "De Synode poge te komen tot 
een Gereformeerde Zending onder de J oden, en bijaldien zulks 
onmoge1ijk blijkt, legge zij de kerken geen collecte op voor 

.de Chicago Hebrew Mission, waar deze uitgaat van Methodist, 
Baptist, Congregational en Reformed Churches." . 

Uwe Commissie acht het wensch.e1ijk dat zulks geschied-
· de. Echter waar de invloed van onze Kerk op de"e Zending 
gestadig toeneemt en er nu alreede in den Board vijftien leden 
zijn van Gereformeerde belijdenis, adviseert uwe Comm. om 
de Chicago Hebrew Mission te steunen. Advies aangenomen. 

· Steun vastgeste1d op $3000 per jaar. ' 
2) U we Commissie vestigt de aandacht in verband hier

mede op het besluit der Synode van 1908, Artike1 47, letter c. 
Wat betre£! de'instructie van Classis Hacken$ack: "Classis re
quests Synod to authorize the Committee for Missionary work 
among the Jews, to aid the Paterson Hebrew Mission as well 

- as the Chicago Hebrew Mission." U we Comm. is van oOl'deel
dat oak deze Zending door onze Kerk moet -worden gesteund 
en adviseert dater voor datdoel uitgekeerd warde. a.- Om-



nen van " - , , 
b. ' Omdat zij nog; in naar wording zijnde, tothiertoe wei," 

nig steun ontving; " . 
c. Omdat, om haar, te drijven, veel geldnoodig is en de 

uitgaven steeds zulIen vermeerderen. 
Beslolen voor de''Joden Zending te Paterson $250 per jaar 

te geven, met dien verstande dat,watde uitbetalinwbetreH, 
de Chicago .Hebrew Mission v66rga. ' . 

3) Omtrent d.e instmctie van de Classis Orange City : 
"De Synode page te kOlnen tot een Geref. Zending onder de 
Joden, en bijaldien zulks onmogelijk blijkt, legge zij de ker
ken geen collecten op voor de "Chicago Hebrew Mission," 
waar deze uitgaat. van Methodist, Baptist, .Congregational en 
Reformed Churches, besloten: . 

1. Dat onze Kerk een eigen Zendingsveld onder de J aden 
verlangt; 

2: De Synode benoemt eene Commissie am een Zendings
veld te zoeken, een plan van arbeid gereed te maken, en een 
weI omschreven advies voor de volgende Synode te brengen .. ' 
(Vergelijk Bijlage V.) 

De zitting wordt gesloten door Oucjerling F. V ~n Hoorn. 

Vrijdag Morgenzitting, 17 Juni. 
ARTIKEL 2L 

Na 't zingen van Ps. 133: 1 en gebed bij monde van Oud. 
]. Wiersma, rapporteert Ds. P. J. Hoekenga namens de C om- . 
missie van prae-advies voor de INWENDIGE ZENDING. 

Regeling van de Inwendige Zending. 
I. Roeping en Arbeid. 

1. De roeping, btr<Jesliging en regeling van arb~id der Zen
deling-leeraars geschiedt door een plaatselijke kerk. 

2.' Voorzoover noodig zal dit plaats hebben in overleg met 
de Classis of hare Zendings-deputaten. 

3. Elke Classis bepaalt zelf welke de roepende kerk zaI 
zijn, en maakt voor haar terrein haar eigen regeling. 



Finantiiin. 
1. Voor deienarbeidheett iedere Classisbaar eigen Kas. 
2. Bovendien' zal -~~ een 'Algemeene Kas zijn, waaruif steun-

,zal worden' geboden aan h111pbehoe~ende Classes. " 
3. De naam van deze Kas zal zijn :De Algem,eene Kas dey 

I nwendige Z ending. ' 
'4. Elke Classis bepaalt de finantien in eigen kring, en iede

re keek collecteere minstens twee (2) Zondagen voar de, Al
gemeene -Kas. 

5. De Synode zal beschikken over de aanvragen am steun; 
en bet bebeer der Kas, alsmede de uitvoering harer besluiten, 
opdragen aan eene dam-toe door haar te benoemen Commissie 
van drie personen met hunne secundi voor elk synodaal j aar. 

III. Commissie voor de Algemeene Kas. 
1. De Commissie voor de Algemeene Kas, indien mogelijk, 

zal jaarlijks in Ju~i vergaderen, daartoe tijdig door den Sec
retaris bijeengeroepen: 

a) Om de ingekomen aanvragen te beoordeelen; 
b) Om haar advies dienaangaande, benevens een rapport 

van den arbeid der Inwendige Zending in de verschillende 
Classes, in gereedheid te brengen am daarmee de Synode te 
dienen. 

2. De' Comm. heeft het recht in den loop des jaars den 
toegei'egden sleun te verminderen, zoo door het vertrek van 
een of meer Zendeling-leeraars de uitgaven eener Classis aan
merkelijk dalen. 

3. Deze Commissie ontvahgt van de Synode opdracht de 
gelden vom dit doel te ontvangen en uit te keeren. Bijal' 
dien de kas niet toelaat'de opdracht der Synode inzake de clas
sicale toelage uit te keeren, zal zij procents-gewijs uitkeeren 
en het recht hebben eene speciale collecte uit te sChrijven met 
duide1ijke mededeeling van den stand van zaken. 

4. De Penningmeester der Alg. Kas zal een jaarlijksche 
gratificatie ontvangen van $25.00. 

IV. De Classis. 
1. Alle aanvragen am steun moeten elk jaar door de Clas

sis worden ing-ediend op de Juni-vergadering van de Comm. 
voor de Alg. Kas. 



2. 'Behalve een verslag aande Comm: vo~r de· 
Alg. Kas tenbehoeve derSynode (III. Ib). geye iedere CIas
sis, tweemaal per jaar verslig van den arbeid in haren kring 
in De Wachter. Goedgekenrd. ' 

(Vergelijk in De Wachter van 2 Maart, 1910, het Rapport 
der Comm. inzake de In wendige Zending.) , 

Inwendige Zending te Hoboken. 
, Over Cleze zaak had d, COlllmissie te overwegen instrflcties 

van Hackensack en Hndson, benevens een schrijven der Inw. 
Zendings-commissie dier Classes. ' 

Uwe Comm. adviseert der Synode te besluiten: 

1. Dat deze zaak krachtig door de kerken zal worden ge
steund, en dat desgevraagd de subsidie uit de Alg. Kasvan 
$1,500 tot $2,000 wordt verhoogd. 

- 2. Dat de regeling en uitvoering van het werk aldaar in 
handen biijve van de Classes Hackensack en Hudson. Goed
gekeurd., (Zie over Hoboken en Ellis Island, Bijla,ge XIV.) 

Inwendige Zending ii. Utah. 
Uwe COIll111. adviseert aan den wensch van Classis .Iowa 

te voldoen en voor dezen noodigen arbeid $1,000 per jaar toe '. 
te zeggen uit de Alg. Kas. Verworpen. . 

Aanvragen om steun nit de Algemeene Kas. 
De Synode approbeere al de aanvragen om steun uit de 

, Alg. Kas, gelijk voorgesteld in het rapport der Comm. voor 
die Kas (Bijlage III.) 

ARTIKEL 22. 
De morgenzitting wordt gesloten met dankzegging door, 

Ds. P. Ekster. 

Vrijdag NaIlliddagzitting. 
ARTIKEL 23. 

De Synode wordt geopend met gebed bi j monde van Ds. 
M. J. Bosma, nadat Ps. 73: 13 was gezongen. 



Iubetrekkirrg tot Ds. G. G.Haarr, diegec1urende de be
spreking 'zijnel- ,'zaak zitting heeft met _adviseerende stem, be~, 
slttit de Synode: ,. 

"Overwogen hebbende het verzoek van Zendeling Haan, 
en de instructies van Classes Muskegon en Illinois, besloten 
,datde ver1lOuding van Ds. Haantot 31 Mei, 1911, blijft zoo

, alsdie l1tl.iS, met dien verstande, dat de betrokkene Classes en 
de Synode na dien datum van 'alle verplichtingenzullen zjjn 

i ontslagen. " 
Ve"worpen wordt het voorstel om de "Kerkhulp" Com

missie te vergrooten van drie tot zes leden. (V gl. Kerkhulp 
Verslag, Bijlage VII.) 

ARTIKEL 25. 
Besloten te verdagen tot Maandagnamiddag, 20 Juni; 2 

p. 111. Oud.A. Leffring sluit met dankzegging aan den Heere. 

Ma:andag Namiddagzitting. 20 Juni. 
ARTIKEL 26, 

Geopend door 't zingen .van Psaln~ 119: 3, en gebed door 
Ds. L. So. Huizenga. 

ARTIKEL 27. 
De presentie-lijst ,wordt gelezen; deOuderlingen H, Kooi

stra, tertius van Classis Grand Rapids West, en J. Sturing, 
secundus van Classis Zeeland, aanwezig, verklaren hunne in- ' 
stemming met de Openlijke Verklaring en ontvangen zitting. 

AR1'IKEL 28~ 
, De V ri j dag notulen voorgelezen en goedgekeurd. 

ARTIKEL 29. 
In zake de godsdienstige belangen onzer stame en geioofs

genooten in ZUID AMERIKA, besloot de Synode, op advies 
der Comll1. van prae-advies, Rubriek Inwendige Zending: 
~ a, Den toegezegden steun, $400 per jaar, uit de Alg. Kas 
-der Inw. Zen ding voor het salaris van een Gereformeerd pre
dikant aldaar, voor dentijd van twee jaar te vernieuwen. 



cb. E~ne' collecte te v60r·het6prichten van 
een .kerkgebqmv enp~storie,·zoodra men aldaar tot' bon wen . 
ov:ergaat. . ". .'.' / _ ", 

c. De deputaten door devorige Synode benoemd am deze 
zaak, in overleg met deputaten van de Geref. Kerken in Nee' 
derland te behartigen, te continueeren.· (Zie Rapport, 'Bij
lage XVIL) 

Deputaten voor deze zaak: Dss. ]. Groen, J" Wijngaarden, 
Y. P. De Jong. (Art. 38, 5, en Bijlage XI, Acta 1908.) 

ARTIKEL 30. 
De C0111missie voor ROUWBEKLAG rapporteert bij 

'monqe van Ds. C: Bode. De resoluties worden aangenomen 
en goedgekeurd. (Bijlage IX.) 

ARTIKEL 31. 
Br. A Van der Wagen verzoekt de Synode toe te spreken 

over zijne relatie tot onze Indianen Zending. . . . 
Besloten dat hij zich vervoege tot de Comm. van praec 

advies over de rubriek Heiden Zending, am zich door haar tot 
de Synode te wenden. (Zie Art. 48.) 

ARTIKEL 32. 
Ds. W. Stuart rapporteert namens de COMM. VOOR DE 

ZAKEN DER HEIDEN ZENDING. Besloten het rapport 
pnrlt voor punt te behandelen. 

ARTIKEL 33. 
De vergadering verdaagt met dankgebed. door OuderIing 

Bliek. 

. Dinsdag Morgenzitting,21 Jun'i. 
ARTIKEL 34. 

Deze sessie wordl geopend met' gebed door Oud.· J. Meeter, 
nadat Ps. 84: 3 was gezongen. 

ARTIKEL 3J5. 
Onderling 'vV. Frederiks is aanwezig als sechndus voor 

Ond. J.Heeringa; en M. Van den Bosch, secnndus voor Oud. 



'J. Tl1l1k. ZijbetUig~ninstemil1ing met de Op,.enllij 
, ring en ontvangen zitting. , 

ARTIKEL 36. 
Vanwege de veelheid der stukken op de Synod.aletafel 011t

vangt de Comm. van prae-advies voor Publicatie zaken de op-
. dt:acht om aan te wijzen wOlke 5tukken'in de Bijlagen behoo- , 

ren te worden opgenomen: (Art. 71.) 

ARTIKEL 37. 
Met groote blijdschap ziet de vergadering voor zich op

treden Prof. Dr. H. Bonwman, depntaat der Gerdormeerde 
Kerken in Nederland, die eene toespraak richt tot de Synode. 
(lie Bijlage XVIII.) 

ARTIKEL 38. 
Ds. J. Groen, de vice-president,. beantwoordt Dr. Bouw

man op gepaste wijze. (Bijlagen XVHL) 

ARTIKEL 39. 
De vergadering bespreekt nu het Ra,pport der C omm.in

zake de HEIDEN ZENDING. (Art. 32.) 

Het volgende. wordt vastgesteld: 
1. Instructies-Cl. Illinois: De Synode adviseere de Clas

ses om bij de verkiezing van de leden voor den Board der Hei
'den Zending oo~ met de Ouderlingen te rekenen, opdal de 
Ollderlingen oak in deze zaak meeleven. 

Classis Holland: De Synode berame ,m\ddelen, dat de ver
tegenwoordiging in den Board der Heiden lending niet alleen 
uit predikanten besta. ' 

U we Comm, adviseert: Dat aangezien Art. 4 van het Reg
lement der Heiden lending, in overeenstemming met de Pres
byteriale Kerkregeering, ruimte laat voor de verkiezing van 
Ouderlingen zoowel als van Predikanten va or den Board, de 

'. Synode hierop de aandacht der Classes vestigt. Goedgekeurd. 

2. Instructie Classis Orange City: Bijaldien de Synode den 
Board der Heiden lending meent te 111Qeten handhaven, dan 
zorge zi j althans, dat de handelingen van den Board officieel 
ter kennis der kerken gebracht ,worden in De Wachter. 



SV11()~" besT,io! datAehal1delin
&r kerken gebraeht zul-

len worden en zulks sedert dien gesehied, adviseert uwe 
'Commissie def Synode'op deze instruetie niet in te gaan. 

3. IizstruCtie Classis'Iowa,: De Synode geve de gemeente 
Rehoboth de bevoegdheid am, in overleg met de Zendingseom
missie, de Zendelingen,onder de Indianen teberoepen; de daar 
werkende Zendelingen te aeeepteeren en hunne 'werkzaamhec 
den te regelen, opdat ze zoodoendeook meerals predikanten in 

, de Kerk kunnen inleven., ' • 
Zonder hierop het beginsel der roeping en zen ding der 

Zendeling-leeraars nader in te gaan, aeht uwe Commissie van 
prae-advies den huidigen toestand dierplaatselijke kerk van 
dien aard te zijn, dat ze der Synode adviseert op deze instruc
tie niet in te gaan. 

4A Instructie vim Classic; Orange City: De Synode kwa
lifieeere de kerkeli jke functie, van Dr. Sipe, door den Board 

, c1er Heiden Zending beroepen op het veld c1ier Zending, 
a. Is Dr. Sipe uitsluitend als dqkter aangesteld, hoe kon 

hij dan kerkelijkbero~pen worden, zooals officieel aangekon-. 
digd in De Wachter? 

b. Werd de dokter aangesteld meteen tot rnissionairen ar
beid,! "itinerating work," welke waarborg heeft de Kerk dan 
vom zijn zuiverheid in de leer? Of heeft de Boarcl hem on
derzocht bi j wi j ze van "Colloquium doctum"? 

Uwe Commadviseert Classis Orange City te antwoorden: 
a. Dat dekerkelijke funetie van Dr. Sipe is naar Art, 27: 

Zendeling-helper voor den Mediscben dienst. 
b. Dat zij voor nadere inlichtingen zieh vervoege tot pa

ren Deputaat voor de Heideri Zending en leze het jaarverslag 
des Boards. 

c. Dat Dr. Sipe, volgens offieieele aankondiging, niet 
"kerkelijk beroepen," maar "benoemd" is. Goedgekeurd. 

Voorstellen. van. den. Board. 
- (Vgl. Punt V. van het Rapport des Boards, Bijlage IV.) 

4B.-L ,Het bouwen eener nieuwe school te Rehoboth" be
raamd op$4,600 en $1,100 voor een verwarmings-toestel. 



1'i,eo'p,j'"on daarmede t~E'~~~~~'t, 
benoodi!!(i. voorradigi~. ' I 
hien'oor geoorloofd, 

2 .. Aankoop Zendingspost .Crozier (Two Gray Hills) N~M., 
voor$2,500. Toegestaan. . 
. 3. Verandering Art 33 in re Vacantie: In plaats van elke 
vier jaar, zllllen de arbeiders elke twee jaar vacantie hebben, 
daar het llitpllttend klimaat en de hooge Jigging van 't Zen" 
dingsveld zlllks eischen. . Goedgekeurd. , 

4. Verzoek om te Tohatchi eene opleidings-school te openel1 
voor inboorling-helpers der N avahoes. In verbancl i:laarmede 
gelezen: 

Instructie van Classis Ost Friesland: "De Synode zorge 
voor opleiding van jonge Indianen voor den Dienst des 
Woords."Toegestaan dat de Board deze school beginne, ge
leideJijk, naar de financieele kracht het toelaat. 

5.' Vereenvolldigde Sacraments-formlllieren (V gl. Rapp.) 
Uvve Comm. adviseert der Synode eene commissie te benoemen,~ / 
om deze zaak nader te overwegen, om daamver· de volgende 
synodale vergadering voor te lichten., Alzoo· besloten. (Zie 
Corum. leden, Art. 76.) 

6. Helpers-c~1rSllS. (V gl. Rapp.) Uwe Comm. adviseert 
op dit voorstel niet in te gaan, aangezien: 

a. Va-or de opleiding van Indianen nu provisie gema.akt is·; 
b. Het zeer moeilijk zal zijn zlllk eene CurSllS te ontwerpen; 
c. Bij eventlleele terugkeervan het veld de kerkelijke 

statllsvan mIke helpers tot velerlei moeite zOllleiden. Alzoo 
be'sloten. 

7. Verkiezing Penningmeester, Heiden Zending. Aange
zien naar het oordeel llwel' Comm., Art. 17, Acta 1908, aldlls 
moet verklaard worden, dat de Board zi jn eigen Penningmees
te!' verkiest, adviseert llwe Comm. om Art. 4 van het Regle-
ment in dien zin te wijzigen. Goedgekellrd. ' 

8. Instructies Grand Rapids Oost en West.-Zendingsgeest. 
U we Comm. adviseert, dat de Synode den kerken rade: 

a. In de gemeente gedurig een Zendingspl'eek te hOllden; 
b: 01' de catechisaties de Zendingszaak zooveel mogelijk te 

behandelen; 



·' c; . IndeZondagsseh601,inp1a,ats van ,cfeHerha1iI1gsc' of van 
de Temperance 1es, iedei'kwartaaleene Zendings1es te behande-

I len" volgens 'een roo~ster, ontworp.en door een daartoe aange
wezen Commissie, (Zie ArL76 voor ComllL 1eden,) 

d, Dat de bestaande Zend'ings-, Jongelings-, J ongedoeh
ters-, J ongelieden:... en )\1artnenvereenigingen de studie def 
Zending systematiseh aanvatten; 

e. Dat de gemeenteleden worden bearbeicl door op 0l)en
bare vergaderingen de Zen ding te 1aten bespreken; 

f. Dat er zoovee1 \llogelijk jaarlijks Zendingsdagen ge
houden worden; 

g. Dat de p1aatse1ijke kerken grijpen naar het ideaaJ om 
een eiger} Zendeling uit te zenden en, te onderhouden. 

h. Dat de kerken staan naar systematisch,wekelijkseh ge-
ven voor de Zen ding. ' 

9. In'strneties van Grand Rapids Oosten 'Nest 1niden a1s 
vo1gt: "De C1assis Grand Rapids vVest verzoekt derSynode 
een Comm. aan te stellen met opdracht am biddend rond te 
zieh naa1' een gepast Zendingsveld in het buitenland, onder de 
heidenen, am aan de Synode van 1912 D. V. te rapporteeren. 
Matieven: 1. De vele dem'en die de lieere in Zijne voorzienig~ 
heid allerwege in de heidenwere1d opende in de 1aatste jaren; 
2. De dringende behoefte der heidenwere1d aan het evange1ie . 
des heils; 3. De verzoeken van ons volk 0111 meer voor den 
Meester -te onden1emt:n dan wat wij ond,er de Ipdianen doen,' 
en de mi1dheid die sommigen botoo11en in het stennen der Zen
dingszaak buiten onze ,Kerk om; 4. Ret optreden der mann~ 
ll.llerwege in onze dagen am de Rijkszaak des Heeren meer 
dan ooit te bevorderen, en, 5, Onze dure roeping tegenover het 
zendingsbeve1 des Hei1al1ds: "Gaat heen iri de gehee1e we,-e1d." 

Classis Grand Rapids Oost: "De Synode berame middelen 
, om den Zendingsgeest in onze Kerk op te wekken, en overwege 
. of het niet wensehe1ijk is voorbereidende maatrege1en te ne

men om de Heiden Zending buiten ons land ter hand te ne
·lnen," Besloten er niet op.in te gaan. 

ARTIKEL 40. 

Ges10ten 111et dankzegging bij monde van Ds. D. R. Druk
ker. 



Gezongen Ps.' 84: 5, waarna D'S; P. J. Hoekeriga voorgaat 
in den g·ebede. 

ARTIKEL 42 . 
. Dss, J. C. Schaap en H. Guik~ma, secundi voor de leeraren ' 

~eegstra en Drukker, ontvangen zitting na 't instemmen met 
de Openlijke Verklaring. 

ARTIKEL 43. 
Komt ter'sPrake het Reglement voor de Heiden Zending, 

zooals gewijzigd door de deshetreffende Commissie. (Wach
ter 1 Sept., 1909.). 

Het volgende wordt ten slotte vastgesteld: 

Re~lement' voor de Heiden Zending der 
Christeliike Gereformeerde Kerk. 

Art. 1. De Ch1'. Geref. Kerk stelt zich in hare Heiden Zen
ding ten doel: 

a. De hekendmaking en verheerlijking van den Naam des 
Heeren; 

.b. De verkondiging van het dierbaal: Evangelie def zalig
heidwaar het lot hiertae nag niet geschiedc1e; 

c. Alzoo mede te werken tot vergadering van de Gemeente 
d.es Heeren, die ·zalig \vordt, en tot uitbreiding van J ezus' 
Koninkri jk in de wereld. . ' 

Art. II. De uitvoering hiervan geschiedt door vijf dep(lta
ten, met hnnne secnndi doQrde Synode benQemd. 

Art. III. De Depntaten vormen de Commissie del' Heiden 
LXllul,ng van de Ch1'. Gerd. Kerk, welke onder de welten van 
den Staat Michig'an geincorporeerd zal zijn onder den naam 
en titel: "Board 'of Heathen Missions of the Christian Re
formed Church," om _eigendon1men te verkrijgen, bezitten, 
hand en en overdragen voor bovengenoemd doel, en gelden te 
ontvangen, die worden gecollecteerd, geschonken of bij erfla
ting beschikt ten bate der Heiden Zen ding. 

Art. IV. De Depntaten ontvangen instmcties van de Sy
node, zijn in al hunne handelingen verantwoordelijk aan de 



Synode, enverslag telkensinWachter,'Ban"neren Bote. " 
. 111 bijzonde,-e gevallen, waarin de. Synode geen provisie ,ge
maakt heeft, en welke 11iet kunnen uitgesteId worden zonder 
schadevoor de Zending, worden de,deputaten gemachtigd am 
naar hun beste welen te handelen. 

Art. V. De Synode bepaalt \vaal' de Dienaren des \iVbords 
hebben te arbeiden en hoe. Ook beslist zij over de 'uitbreiding 
of de vermindering van het Zendingswerk, en besllst tel' bat
ster instantie over het aantal arbeiders. Zij aIleen heeft het 
Techt am de arbeiders definitief te ontslaan, indien zij oordeelt, 
dat debelangen der Zending zulk een actio eischen. De Depu
taten kunnen slechts provisionee1 ontslaan met of zonder be
hand van s;l1aris .. 

ArC VI. De kerken zuIIen, benevens de gewone Pinks!er
coIlecte, minstens eenmaal per jaar Vaal' deze Zending coIlee
t,eeren. 

Art VII. De Depntaten kiezen uit hun midden een Mode
ramen, bestaande uit een President, een Vice-President en ~een 
Secretaris, -voor een- fermijn van twee jaren. Oak kiezen ele 
deplltaten een Periningmeester. De Secretaris en Penning
meester zuIlen een jaarIijksche gratifieatie ontvangen te be
palen door de Synode. 

ArC VIII. De Depntaten vergaderen minstens ieder bvar
taal, samengeroepen door den Seeretaris, in overleg met den 
PresidenC 

ArC IX. De arbeid der Deputa'ten zal zijn: 
I. Het nazi en der rapporten van de Zendelingen. 
2. Behandeling van aIle vragen, voorsteIlen en ver~oeken 

der arbeiders. 
3. Ret nazien der boeken van Secretaris en PenningITJees

ter. 
4. Het gereedmaken van het'Rapport voor de Synode,met 

de verzoeken en voorsteIlen der Synode aan te bieden. 
Art, X. De Deputaten benoemen uit hun midden, naar 

eisch der omstandigheden, iemand om het Zendingsveld te in
specteeren, om te' rapporteeren aan Deputaten en Synode. . 

Art XL De arbeiders op het Zendingsveld zijn: of geore 
dende Dienaren des Woords, of Helpers en Helpsters. Eerst

, genoemdei1 zullen wor~en beroepen, geordend en uitgezonden 



(Zie Arlvi~s,ih An."'" 
De ell zullen aangesteld wonien 
Deputaten, die oak . arbeid aanwiIzen. 

Art. XII. Bovengenoemde· arbeiders moeten lid zijn eener 
. Ch,-. Geref. kerk en zijn verplieht de Belijdenis te ondertee
kenen. Daarenboven U10eten ze meclische getuigschriften 

. overleggen aangaande hunne gezondheid en die van hnn gezin. 
Art. XIII. De Zendelingen hebben zieh geheel aan den 

Zendingsarbeid te wijden, en zieh van alle ander werk te ont
h.ollden, tenzij de Deplltaten vom ,de Helpers hierop een uit
zondering noodig' achten. 

Art. XIV. Alle arbeiders, behalve die prQvisioneel worden 
aangesteld,verbinden zieh voor den tijdvan zeven (7) jaren. 

Art. XV. Elke Dienaar des Woords, op eigen veld wer
kende, heeft nauw aeht te geven op leer en leven der mede
arbeiders onder zijn toezieht---ook op de literatuur die ver~ 
spreid wordt. Hi j dient primo Mei, Sept. en Jan. van elk j aar 
een. vier-ll1aandelijkseh rapport bij de Deplltaten in omtrent 
zijn eigen arbeid zoowel als omtrent dien zijner helpers. Het 
Mei rapport moet tevens dienen voor het jaa;rlijksche rapport 
van, 't werk voor heel het verIoopen jaar, teneinde daaJ-van 
aan de Deputaten een overzieht te geven. De geheele "Mis
sion' force" client primo Mei van elk jaar een, algemeen rapport 
in op de vergadering van Deputaten door den Scriba der . Con
ferentie. De Helpers staan onder toezicht van den Zendeling 
die er arbeidt, en rapporteeren elke maamd aan hem betreffende 
hunnen arbeid, welke rapporten in het viennaandelijksch rap
port worden opgenomen. 

Indien op een Zendingspost geen Dienaar des VV oords i,s, 
'staat die post onder den Zendeling-leeraar die daartoe door de 
Deputaten wordt aangewezen. 

Art. ,l\:VI. Iedere m~and zal door het personeel op het Zen
dingsveld een Conferentie worden gehollden, waarbij benrte
lings de Zendeling-leeran,n zullen .presideeren. Op deze' ver
gaderingen 'moet.en aIle verzoeken en plannen der arbeiders 
aan de Deputaten worden gebraeht en besproken. 

Art XVII. Het werk der Zendelingen is, 
1. Prediking .. zooveel gelegenheid en krachten z111ks toe

laten. 



2. 
':3" 
4, zooy"e! mogelijk. 
5. '1'oezie.n op de. 'Helpers hen ter zijde gestelden hen one 

,derwijzen in de leer en in het werk. 
6.. De taal, alsmede de zed en, de gewoonten en den gods-' 

dienst v~n het volk, waaronder zi j arbeiden, te bestudeeren. 

Art. XVIII. De Deputaten zijn gemachtigd om Helpers 
voor hetZendingswerk in dienst te nemen,hetzij als onderwij
zers, arbeiders in medischen hulpdienst, en vertaJers, of 0111 

meer rechtstreeksch Evangeliesatiearbeid te verrichten. De 
onderwijzers en vertalers bovengenoemdzullen arbeiden onder 
supervisie van degenen, wien zij 'lIs Helpers, werden ter zij 
gesteld, 

Art. XIX. Het werk van zulke Helpers, die voor meer 
rechtstreekschen Evangeliesatiearbeid in dienst genomen wor
den, is: 

1. I-Iet bezoeken clef lieden in hunne wQningen om -'over, 
hunne hoogste belangen te spreken, 

2. Catechiseeren. 
3. Toespraken houden. 
4. Sabbatschoolonderwijs. 
5. Bijbel- en Traktaatverspreiding en anderen Colportage-' 

arbeid. 
6, Bestudeering del'vakken, die met IlUn arbeid in verband 

staan. . 
7. ledere rnaand verslagdoen aan den Zendeling onder 

)Viens opzicht zij arbeiden. 

Art. XX. Geen der Zendelingen of der Helpers mag eenig 
nieuw arbeidsveld inne111en, of zijn veld verlaten, of 'Helpers 

. in dienst llemen of ontslaan, eigendom koopen, verkoopen of 
overdragen, of iets bouv,Ten of verbouwen, z"onder vergunning 
van Deputaten. 

Art. XXI. Ingeval "Kerke1ijke Tucht" moet worden uit
geoefend, zal er gehandeld worden volgens de Kerkenorde der 

. Christ. Geref. Kerk. 

Art. XXII. De Zendelingen zu11en trachten zoo spoedig 
1110gelijk tot gemeentelijke organisatie in het Zendirigsveld 



onder de n o,::er ~ te, ga.aa~n~, ~~~~jl:,~j;;~~~ .. ~~~~:s.~ 
Art. XXIII.. 'Het minImum salaris der geordende Z~nde" 

·Iingen zal jaarlijksch duizend dollars ($1000.00) bedragen. 

,x 

Dat der vaste Helpers een minimum van zeven honderd dol
lars ($700.00). Deze' arbeiders zullen vrije overkomst heb
ben en kosteloos voorzienworden van de benoodigdheden am 
hunnen 'arbeid te verricltten, benevens vrije waning. Ret sa
laris der tijdelijke Helperswordt eloor de Deputaten bepaalel. 

Art. XXIV. De Zendelingen en vaste Helpers hebben recht 
op' een' jaarlijksche vacantie van drie "veken, om de twee jaar 

. te nemen, op zulke tijden als minst schadelijk zijn voor den 
Zendingsarbeid. De spoorweg onkosten van Zendelingen met 
hu:q'ne gezinnen en van de Helpers en Helpsters naar: hunne 
hoofel-vacantie plaats worden door de Deputaten vergoed. 

Art. XXV. Deze Artikelen kunnen door eenige Synode. 
der. Christ. Geref. Kerk ingetrokken, vermeerderd of ge,yij
zigd worden. 

ARTIKEL 44. 
In verband met eene instrnctie van Classis Grand Rapids 

Oost: "De Classis dringt er bij de Synode op aan te be.sluiterl 
dat de roeping der Zendelingendoor eene pIaatselijke kerk 
geschiede," beslnit de Synode, op advies der Commissie ad hoc, 
am dit beginselj reeds va or de Inwendige Zending aanvaard, 
ook op de Heiden Zen ding toe te passen. Het voIgende Ad
vies omtrent deze materie wordt als gedragslijn aanvaard: 

Advies inzake de Roeping van Missionaire 
Dienaren des W oords vOOr de 

Heiden Zending. 
Uwe Comm. gaat van de gedachte uit, dat de eerstvolgen

de twee jaren een overgangstijdperk .2n11en vormeil.· Het door 
de Synode aanvaardde beginsel, dat de Missionaire Dienaren 
des Woords "zn11en worden beroepen,geordend en uitgezon
den door eene plaatselijke kerk" past niet bij de dnsver ge
volgde methode. Vooral wordt dit duidelijk als men de na
dere omschrijving van dit beginsel leest, zooals aangegeven 
voor de Inwendige Zending. Daar tach wordt gezegd: "Dat 
de roeping, bevestiging en regeling van den arbeid van de Zen-

. . . 

-_- I, 
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deling-Leeraars geschiedt . door. een plaatselij ke kerk;· dit dit, 
zoo ver noodig, geschiedtin overleg met de Classis of hare 
Zendingscdeputaten;en dat elke CIass;s zelve bepaalt welke. de 
roepende kerk_zal zijn, en VOOf haar terrein hare feigen regeling 
maakt." Hier worden de {ijnen wat scherper getrokken, en 
blijkt, dat de Synode handhavende oak in de Zending het kerk
verband tach de Zending wil doen uitgaan van de pIaatseIijke 
kerk. En dit Iaatste biet maar in naam, zoodat de plaatse1ijke 
kerk dient als een soort instrument in de handen van de C0111-
~l1jssie voor de Zending, omdat er provisie maet gemaakt voor 
de kerkelijke positie van de Missionaire Dienaren des Woords, 
doch wezenlijk, zoodatde ro.epende kerk in Ievend contact 
staat met haar Zendingsterrein. En waar de Synode bIijkbaar 
znIk een regding bedoeIt, komen we niet klaar met een nieuwe 
lap te zetten op een and kleed, doch moeten we een Zen dings
orde hebben, die in. alles van hetaanvaarde beginsel nitgaat. 

't Is echter vrijwel onmogelijk voor uwe Comm. am in den 
korten (ijd, waarover ze kan beschikken, zulk eene Zendings
orde te ontwerpen, en bovendien zan het heel niet aangaan zulk 
een Zendingsorde terstond toe te passen. Dat zan de grootste 
verwarring aanbrengen. Daarom meenen we dat de eerstvol
gende twee jaar door ons beschonwd moeten worden als een 
overgangstijd. 

In dien tijd zal er tweeerlei moeten geschieden. Ten eer" 
ste dientde arbeiel geregeld voort te gaan; en ten tweede, moet 

. er een Zendingsorde ontworpen, die de aanvaarde beginselen 
zuiver beIichaan1t, en 'vaaraan worden toegevoegd overgangs

. bepalingen, welke dienen am den wagen van uit het oude ten 
spoedigste in het nieuwe spoor te lei den. 

Wat het eerste werk betreft-de regeling van den arbeid 
voor de eerste twee jaar-kunne11 we een da11kbaar gebruik 
maken van het Reglement, dat uwe vergadering is voorgelegd, 
zooslechts gerekend worelt met de stipulatie, ela! de Dienaren 
des VV oords worden bemepen, geordend en uitgezonden door 
eene pIaatseIijke kerk; daartoe door de Synode aan te wijzen. 
Aingegeven toch moet in welke verhouding deze kerk zal 
staan tot den bemepene, e11 het terrein, waarop hij arbeidt, en 
tot de door de Synode te be11oeme11 Zengdingscommissie van 
vij f personen.· Onzes inziens is het 't beste in dezen weinig te 
bepale11, en eenvouelig vast te stell en, dat de kerkeraad der roe-



'_pendeked< eene Commissie zal hebben van twee 
perso'}"n, die met de vijfdeputaten.. vergadert zoo 

. ·vaak zaken ter sprake kamen, welke het terrein raken wa;trop 
.de Dienaar· dezer kerk arbeidt. Deze twee vertegenwoordi
gers zulIen op die .vergadering met de vi j f deputaten een col-. 
lege vormen, en volle stem hebben. De vergaderingen wor
den saamgeroepen door den Secretar;s der Comm. van vijf, in .. 
overleg met den President. Eene vergadering· moet belegd, . 
zoo dit wordt begeerddoor minstens twee leden der Comm., of 
door den betrokken kerkeraad. Oak zou het aanbeveling ver
dienen am' het terrein te splitsen, zoodat er twee kerken worden 
aangewezen om te roepel1, een voer het ZUl1iveld, en een voar· 
het. N avahoveld. 

We stellen u derhalve voor met het oog op de e. v. twee 
jaar: 

. a. ·Deze twee jaar te beschouwel~aIs een overgangstijdpetk 
b. Het dnsver besproken en aangenomen Reglement te be

schon wen als dienende slechts voor deze twee jaar, en de 
Comm. met het Zendingspersoneel e11 de kerkeraad der roe
pende kerk voor dien tijd aan di! Reglement te binden. 

c. De kerkeraad der roepende kerk door eene Comm. van 
twee personen nit zijn midden en met de Comm. van viji te 
vereenigen, waat zaken ter sprake komen rakende het terrein 

. waarop de Dienaar des Woords dezer kerk arbeidt; en sec. en 
pres. der Comm. van vi j f op te dragen eene vergadering 
saam teroepen zoo vaak dit wordt begeerd door minstens twee 
Ieden der Comm. of door den ,kerkeraad der roepende kerk 

d. Twee roepende kerken aan te wijzen, een voor het N ava-· 
hove1d, en cenvoor het Zuniveld. 

Wat de tweede arbeid betreft, n. 1. het ontwerpen van eene 
Zendingsorde met de daarbij hoorende overgangsbepalingen, 
is uwe Cornm. van oordeel, dat het veiliger is hiervoor niet 
dezelfde Comm. te benoemen, die de arbeid tij delijk zal hebben 
te regelen. Deze Comm. heeft arbeidvan gansch anderen 
aard te verrichten, en het is oak niet beslist noodig, dat de le
den dezer Comm. allen in dezelfde bumt won en, daar ze .vee! 
van hun werk, indien niet alles, per correspondentie kunnen 
afdoen. Anderzijds is het oak noodig, dat deze Camm. in 
lev end verband sta met het Zendingswerk Zoo er dus leden 

. . 
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. i~zittingComm:.van regeling., 
Daaromzouden we eene ·andere. Comm. 
wer:d' benoemd, waartoe behoorden minstens. tw~e .1eden van 
de Comm. van Regeling. We stellen dus vool': 

a,. Eene tweede Cpmm. van vijf persollen te benoemen met 
opdracht om de e. v. Synode eene Zendingsorde vaor te leg" 
gel?, uitgaand~ van het aangenom,en'beginsel, en .w::J..ara.an v'er-,: 
bonden zijn de noodige overgangsbepalingen, Deze Comm. 
rapporteere in onze kerkelijke bladen minstelis eenhalf jaar 
voor de Synode saamkonit; 

b. In deze Comm. te benoemen minstens twee leden van. de 
Comm. van Regeling voor de e. v. 'twee jaar. 

ARTIKEL 45. 
De Synode verdaagt na dankzegging bi j mondevan Ds. 

H. Ahuis. 

W oensdag l\forgenzitting. 22 Juni. 
ARTIKEL 46. 

Geopend. na 't zingen van Ps. 68: 13, met gebed door, 
.Onderling D., Leeuwen. 

ARTIKEL 47. 
Ouderling T. Top van Cl. Holland, secundus voor Oud-. 

Van LoCl, wordt zitting verleend op de gebruikelijl<£ wijze. 

ARTIKEL 48. 
Broeder A. Van der Wagenkomt tot ole Synode (Vgl. Art. 

31), met het volgend verzoek: "Dat de Kerk hem ordene tot' 
Missionair Dienaar des Woords onder de Zunis: Met de. vol" 
gende condition: 

a,. Dat de Kerk hem ordene, .zooals hij is, zollder voorhe" 
reidende studie; 

b. Dat de Z. 1. ranch, waa,in. broeder Van der Wagen 
. eigendom heeft ten bedrage van $10,000, na overgegaan te 
zijil in handen van eene Stock Company, warde ingericht tot 
een zichze1f bedruipende inrichting voor Indiaansche bekeer" 
lingen; 

C • . Dat hij, tot dat dit laatste geschied is, de Kerk wil die" 
nen ,"zander salads." 



Van deL Wagentegem"oordig is; 
. worden gelezen de ~",'p,n des Boards'en der Uitvoerend~ 
. C0111111. betreffende des gedrag als Zendelingchelper, 
en zijn zieh onttrekkenaan onzeKerk en Zending. '. 

l Br. Van d'er \Vagen ontvangt gelegenheid' zith' te verant~ 
woorden. Daarna besluit de Synode als voIgt: 

a. Hoewel Br. Van der Wagen offieieel in/'goodstanding" .' 
is, de Kerk hem uiteraard niet als . Missionair Dienaar des. 
Woords kan orc1enen dan nadat hij de noodige voorbereiden-
de cursus zal hebben gevolgd. De Synode wijst hem voor . 
zijne ordening elien weg aall, en de Kerk zal hem eerst dan 
kunnen ordenen als hi} zieh van de Z. 1. ranch zal ontdaan 
nebbell en aIle "pusiness~' opge-geven heeft. 

b. De Synode veroorlooft broeder Van der vVagen tot z66 
lang als onbezoldigd Zendeling helper te arbeiden, met de be
paling,., dat de Comm. nauwkeurig op hel11 zal toezicht houden, 
en indien het te eeniger tijd blijkt, datzijn arbeid voor OI1S 

Z~nc1il1gsveld ongewenscht is; heeft 'de Comm. het recht hem 
. te ontslaan. 

ARTIKEL 49. 
Besloten te verdagen tot 7 : 45 p. m. 

Onderling Wibalda g~aat voor in dankzegging. 

W oensdag A vondzitting. 
ARTIKEL 50. 

Geopend met gebed door Ds. Einink. Gezongen Ps. 81: 12, . 
Voor Ds. VV. D. Van der. \Verp is diens seetmdns aanwezig, 
Ds. Bruii1ooge, en voor Ds. 'Ekster, Ds. Vriesman, aan \'Telke' 
deputaten zitting \vordt verleend nadat zij instemming met 
de Openlijke Verldaring hebben betnigd. 

ARTIKEL 51. 
De (om111. va or de zaken de THEOLOGISCHE SCHOOL 

aangaande (zie Bijlage II), rapporteert bij 1110ilde van Ds. G. 
]. I-laan. 't Rapport vvordt voar kennisg-eving aangeno11)en, 
en de Synode beslnit het pnnt voor pnnt te behandelen, 

De Synodebehandelt 
PUNT 1. Bel1-effende de Theologische School, aldns Ini

dend: 



1. de Theol. mve. Comll1. de vol-
gendeilfsti'ucties: '" '.' 

DeSynode ga niet in op het substituut voorstfl in zake de 
verhouding van de Theo!. School tot de Kerk (zie Acta Synode 
1908, Art. 27, II,3). Grorlden: a) De Theo!. School is van' 
aL hare stichtingheteigeildom der Kerk, wordt alszooclanig 
algemeen erkend, en door geen kerkeraad is ooit een poging 
aangewend, om verandering te-- brengen in de bestaande ver": 

, houding. b) De Theo!. Professor, die de zaak te berde bracht, 
begeert met hart en ziel de bestaande verhouding gehandhaafd 
te zi~n en wordt in dezen doO:r niemand bemoeilijkt, zelfs nieL < 

door hen, die niet gelooven, . dat de Theo!. School principieel 
van de 1(erk moet uitgaan .. c) Een verklaring der Synode, 
dat de bestaande verhouding principieel zoo ·zou moeten zijn, 
zal ',op verzet stuiten, en, zeer onge,venschte botsing kunnen 

, tevveeg brengen, 'aangezien in zitlk een geval niemand zich in 
zijn geweten zan behoeven gebonden te gevoelen. 

(Cl. Grand Rapids West:) . 

Ondergeteekende kerkeraden der Class!s Grand Rapids. 
West, hebben behoefte om aan .de Synode ter kennis te bren
gen, dat zij niet kUl1nen ii1stem,men met het rapport van de 
meerderheid der Classis Grand Rapids West in zake het sub
stituut voorste! der Synode van 1908; maar dat zij het hoogst 

. noodig achten, dat de Synode van'1910 dit substituut voorst,,1 
aanneme, .0111 de navolgende !edenen: 

a. Omdat de becuerillg, als of er op dat punt geen versthil 
onder onS zau bestaan, weersproken wordt: 

1. Deels door de geschiedenis, die achter 011S ligt; 
2. Deels door den fellen drang van sommigen, om 

zulk effie nitspraak der Synode tegen te honden. 
b. Omdat, zoo de Synode zich van eene nitspraak dienaan

, gaande onthoudt, wij van de navolgende gevarell bedreigd, 
~ worden: 

1. Dat zulk eene neutrale honding der Synode het 
vertrolHven def gemeenten ,in. hare leiders op eene 
bedenkelijke v<rijze zou verzwakken; want dat 
men op de C1assis vVest eene meerderheid kreeg 
voor het ac1yies, op de Synode bezorgc1, ,va:s om 
den Iieven vrede. Indien de vraag gesteld was: 



School van ,de Kerkof ,,' vaneene 
,vereemgmg uitgaan, ,die, buiten de K!'rk staat; 
,dauhad er geen vierde voor eene vereeniging ge-
stemd. ' ,. , '" ',' -

2. Dat eene neutrale verhouding der Synode van 
heden, later verl,eerd uitgelegd zou kunneri wor
den, en omgewend tot, een argument voor de 
scheiding van de Kerk en de Theol. School. ' 

3. Dat wanneer die scheiding 00 it gebeurde, ,de Kerk ' 
alsdan zou bloot staan voor het euvel, dat zij 
een kettersch professor niet' eens van de Theol. ' 
School zou kunnen weren, en dat zan dus de eer
ste stap zijn op de afhellende baan. 

, Kerkeraden van : 
Eastmanville 
Bauer. 
Allendale 
Grant 
Goshen. 
Lamont 

, Kalamazoo, Walnut St. 
In zake de Theol. School is de kerkeraad van oordeel, dat' 

,op grond van II Tim. 2: 2 en Zondag 38 van den Heidelberg
schen Catechismus de Kerk v\,lle zeggenschap hebben moet 
. over de opleiding tot den Dienst des Woords. 

Kerkerand North West St., 
Knlamazoo, Mich. 

De Synode bestendige de tegenwoordige verhouding lus
schen de Kerk en onze TheoL School, maar' spreke zich niet 
uit over de principieele zijde. (Cl. Ost Friesland.) 

De Theol. School !noet uitgaan van de Kerk en onder haar 
gezag staan in principieelen zin. 

(De gemeente Ie Wright, 10.) 
De Synode neme het "ander substituut v'borstel" aan, met 

uitl"\ting van het wOGrd "principiee1en." (Cf. Acta 1908, Art. 
2'7, II, 3.) (Cl. Illinois.) , 

De Synode besluite, dat de tegenwoordige ;'erhollding van 
Kerk, School en College vooreerst bestendigd blijve. 

. (Cl. Illinois.) . 



Inzake het substituut voorstel sprak Classis uit: 
Aangezien onze Th",!. School uitgaat van qnze Kerk, achten 
wi} hetniet noodig a]> de 1'rinci1'ieeIekwestiein te gaan. 
. .' .' '. {Cl. Muskegon.) 

Classis Zeeland oordeelt in zake het substituut voorstel, zie 
Acta ·Synode. 1908,1'. 17, dat het dus moet gelezen: "'Dat de 
verhouding van de Thea!. School tot de Kerk voldoende wordt 
bepaald door de verklaring dat de Thea!. School is. opgericht 
door .de kerken, haar eigendom is, door haar wordt verzorgd 

. en onder haar gezag staat." (Cl. Zeeland.) 

De Classis kan zich over het snbstitnnt voorsteI, vanwege 
zijne onduidelijkheid, niet nitspreken. (Cl. Iowa.) 

In zake het "substituut voorstel" besluit de Classis de Sy
node te adviseeren er niet 01' in te gaan. 

(Cl. Grand Rapids Oost.) 

De Synode spreke nit dat de opleidin>; tot de Bediining des 
Woords behoort nit te gaan van de Kerk. . 

(K erkeraad, C oldbrook.) 

De Synode ga niet in 01' het substitnnt voorste1, Art. 27, 
II, Acta 1908. (Cl. Orange City.) 

Aangaande het substitwut.voorstei: De Classis Hudson van 
oorded dat, naardien de Thea!' School van de Kerk nitgaat, 
haar eigendom is en onder haar gezagstaat, adviseert der Sy
node deze bestaande verhouding te handhaven. 

. (Cl. Hudson.) 

"De Classis Holland is van oordeel, dat in zake deze mate
rie door de Synode, endaarom oak door Classes en kerkera- . 
den, geen nadere beslissing behoeft genomen te worden, om
dat er geene behoefte is aan het vaststellen van zulk een begin
sel door de Synode, aangezien de School het eigendom der 
kerken is, v~n deze uitgaat, door deze verzorgd wordt, en onze 
kerken het gezag over onze School hebben." 

(Cl. Holland.) 

"De beide gemeenten te Grand Haven zijn van oordee1 dat 
het Seminarie principieel behoort uit te gaan van de Kerk." ' 

(Eerste en Tweede Gent., Gra"d Haven.) 



Uwe Commissie advisee}'t in. deze zaak helyolgende:' 
De Synode spreke uit, dat het hare overtuigingis, dat onze 

Kerk oak in de toekomst behoort te zorgen voor de opleiding 
. van hare aqnstaande, Bedienaren desW oards, 'en dat. derhalve 
o,nze ,TheoL' School, die naar algemeen erkend wordt het eigen- . 
dom der Kerk IS en geheel voor hare rekening staat, oak in 
de toekomst, \Vat de TheoL opleiding aangaat, geheel door de 
Kerk zal worden onderhouden en bestuurd .. ' 

En voorts spreke de Synode uit, dat zij verder op het sub
, stituut voorstel niet ingaat. 

Gronden zijn: . 'r; 
1. De Comm. is van oordeel, c1at met het substituut voor

stel ,verdt uitgesproken, dat iedere inrichting tot opleiding van 
den dienst des Woords moe/ uitgaan van de Kerk, en meent, 
dat er geen voldoende grand is, om zulk een absolute' uitspraak 
tedoen. 

2. Het substituut voarste1 maakt de kerkelijke opleiding 
tot een dogma, terwijl het 11,aar Gere£. beschouwing niet ge
oorloofd is, am iets'tot 'een dogma, te verheffen waarover niet 
meer eenheid van gedachte is dan over de kwestie der opleiding , 
onder ons bestaat. 

3. Niet een van onze Classes heeft het wen,schelijk geacht 
dat de Synode op het substituut voorstel zou, ingaan. Deze 
houding der Classes heeft zeker oak in d"zen iets tot de Synode , 
te zeggen. !\angenomen. 

ARTIKEL 52. 
Besloten te verdagen. Ouderling Van der Laan slui! met 

dankzegging. 

Donderdag Mm"genzitting, 23 Juni. 
ARTIKEL 53. 

De vergadering zingt Ps. 86: 6, en Ds. J. Noordewier 
vraagt den zegen des Heeren af over den arbeid. 

ARTIKEL 54. 
De Not111en worden goedgekeurd en aangenomen. 



Prof. f:'M. 'Ttl1 Hoar vraagt: "Bedoelt de Synode .met het 
genomen besluit te 'ontkel1nel1 dat de opleicling tot clen dienst 
des 'VVoOlccls' behoort tothet kerkelijke leeraarsambt en clus 
toLde taak der Kerk?" 

J)e SY~lode -beslult deze vraag 111et'.n~en -te beanhvoorde11. 

ARTIKEL 56. 
De vergadering zet voort het bediscusseeren van het Rap

port der Comm. over Theologische School zaken, clat als voIgt 
luidt: 

II. Betreffende de College,.vindt uwe Comm. de volgende 
instructies: 
. De Synode herzie Art. 37, 5, Acta 1908, in dier voege, dat 
het beginsel uitgesproken in Art. 114b, Acta 1896, en beves
tigd in Art!. 72 en 76, Acta 1898, gehandhaafd blijve, ook in 
de praktijl<. (Cl. Orange City.) 

De Synode herzie het besluit .van de Synode 1908, Art. 37, 
5, met betrekking tot de College, en blijve bij het beginsel voor 
Acaclemie en College, dat uitgesproken is in de Acta 1896, 
Art. 114b, en Acta 1898, Artt. 72e11 76, welke besluiten nag 
altijd gelden, wi]I zij nimmeF herzien -zijn. De, SYllocie wijze 
den Weg aan lang!' \ve1ken deze inrichtingen konien te staan, 
'\-vaal' zj j naar eisch. der beginselen behooreti te zi jn. En "'.vi jl 
dit tijd neemt en de verhquding tusschen de Kerk en. deze in
richtingen voorloopig bestaan blijft, gelijk die thans -is, ,varde 
er voor gezorgd, dat de gel11eenten fiilancieel lliet me.er opge
legd word.en dan strikt tot de opleiding tot den Dienst des 
"10crds vereischt ,:vordt. 

(Kerkeraad Grandville Ave., Grand Rapids.) 

N aardien de Synode \1itsprak, dat naar wenschelijkheid 
(Acta l896, Art. 114b) en beginse] (Acta 1898,Art. 76), de 
College niet van de Kerk uitga maar van een l./ereeniging voor 
hooger ondervvijs, en de Kerk daarom slechts in de gegeven 
omstandigheden (Acta 1900, Art. 39, VII), de uitbreiding 

. van de Literarische a£deeling onzer School tot een College ter 
, hand nam! en het in ·principieelen zin zuiv~rder'·is dat een Col

lege opkol11e uit het particulier initiatief (Acta 1908, Art. 37,·' 



·40 

.5,2) ,besluite deSynode thans tot gel~ide1\jke u' itvo.elring
"besliliten op dezewijze: 

A. Dat de "Theol. School" van de Kerk uitgaande volledi- . 
geLiterarische en Theologische opleiding geve aan hen, die 
voor den Dienst des VV-oords begeeren opgeleid te worden. 

Redenen hier-vaar- zijn: 
1. De opleiding harera. s. Dienaren beschouwt de Kerk 

als hare roeping; 

2. De Literarische cursus, zooals die thans is, door saam
'voeging van een "College Conrse" ~et de Literarische afdee, 
ling onzer School, en nog meer de noodzakeli jke inrichting van 
een complete College met acht-jarigen cursus als Literarische 
voorbereiding voor de aanstaande predikanten: . 

. (a) Eischen studie van vakken die niet direct met de op-
lei ding tot den Dienst des W oords in verband staan; 

(b) Makenhet zeer moeilijk voor personen boven de 20 
jaal-, die zich tot deze opleiding geroepen achten, deze 
te kUl1nt';n':verkrijgen; 

(c) N oodzaken de ouders hunne kinderen naar school te 
zen den op zulkeen j eugdigen leefti j d, waarop rede
lijk geen bewuste roeping tot het predikambt verwacht 
kan worden., 

3. 0ns tegenwoordig schoolgebouw is voor dit doel vol" 
doende thans, en nag voor lange jaren. ' 

4. Bi j de besfendiging van de saamvoeging van Theo!' 
School en College is het tegenwomdig gebouw niet meer vol-. 
doende, zullen wij het mogel.ijk met financieele schade moeten 

'verkoopen, en van die schoongelegen plaats moeten verhuizen 
naar een minder gunstige en meer afge1egene plaats. 

B. Dat de vorming van een Vereeniging voor Gerefor
meerd Hoogel- Onderwijs bevorderd warde, die geleidelijk de 
eigenlijke "College" voor hare rekening ~eme. 

Redenen hiervoor·zijn: 
1. De Kerk acht het niet hare roeping te zijn een "'Col-

lege" te hebben; , 
2. Ook onze Christelijke lagere scholen gaan van Vereeni-

gingen 11it en dit werkt gunstig; -



ziJn ,onzeTheol. 
twee inrichtingen; 

'Nu-de pas ver1<::r~gel1e-Campus in gebruikmoet, g~nomen, 
is het de geschikte tijd voor zulke actie; , ' 

, '5. Nieuwe gebouwen moeten voorde College verktegen 
worden, die de Kerk alszoodanig niet noodig· heeft en waar
voorze alszoodanig het geld niet kan verkrijgen, en, 

6. Uiteraard kan eene College voornamelijk slechts van 
plaatselijk be1ang zijn. . (ct. Hudson.) 

De Kerk spreke zich definitie( uit hoe de verhouding zal . 
zijn tusschen College en Kerk, en late de Kerk niet langer in 
het onzekere. (Ct. Grand Rapids Oost.) 

Roseland II. In aanlnerkihg nemende: 
(a) Dat in zake de verhouding van Kerk en College geen 

principieel verschil bestaat; 
(b) De College, historisch bezien, uit de Theol. School en 

deze uit de Kerk ontstaan, en alzoo haar ejgendom is; 
(e) Het schier onm?gelijk mag heeten hier eene vereeniging.' 

te stichten, die de College kan overnemen; 
(d) DeCollege de'beste waarborg heeft om op beslist Gere

formeerd standpunt te blijven, zoo ze van de Kerk·· 
uitgaat, en onder haar toezicht blijft staan; 

Besluite de Synode, met terogneming van "alles, wat vorige 
Synoden mogen besloten hebben, dat tot andere resultaten zou 
lei den, dat de tegen\voordige verhouding van Kerk, School 
en College bestendigd blijve. 

De S'ynode berame middelen om door vri j willige bi j dragel1 
in de financieele behoeften te voorzien, zonder verhooging van 
den vasten omslag van de Theol. School. 

(Kerkeraad Roseland, Tweede Gem.) • 

Met hetoog op deze instructies inzake het verband tusschen 
het College en de Kerk adviseert uwe Commiss;e: 

1) Dat de .synode verl<laart dat er hierin geen 'wezenlijk 
verschil bestaat tusschen hetgeen onze vroegereSynoden'en die 
van :[908 dienaangaande besloten hebberr. 

2) Dat de Synode gee"ne behoefte or aan gevoelt dienaan
gaande eenige verdere principieele verklaringen te geven. 

. 3) Dat het ook niet gewel1scht is practisch eenige verande-, 



ring jn de verl1,oudlrL« 
viseert uwe Comm. volgende te b,,,h1itl:r 

DeSynode spreekt .uit:O':'ze Theol. School met de uitbrei- ". " 
ding van het Literarisch Departement tot een 'C911ege blijft 
het eigendom van onze Kerk. Gronden zijn: 
(a) Dewjjl de College in de toekomst hoofdzakelijk is en 

nog vele jaren zal zijn ter opleiding van den Dienst'· 
des Woolds, voorzooverre het betreft de voorberei
dende studie. 

(b) Omdat aan de Kerk het recht niet kan ontzegd worden, 
zoo zi j voor haar belang het noodig acht, een Col1ege 
te onderhouden. . 

(c) Omdat de Kerk dan !'neer zekerheid heeft dat men in de 
College rekenen zal met de speciale eischen die er in 
dit land gesteld moeten worden voor die tot leeraar 
worden opgeleid. 

(d) Omdat het ons toeschijnt, dat de College financiiiel be-. 
ter gewaarborgd is als zij aan de Kerk verbonden 
blijft dan wanneer zij daarvan wordt losgemaakt. 

(e) Omdat .het am practische redenen ni.et weI uitvoerbaar is 
om op andere wijze een College te onderhouden en 
te besturen. Aangenomen. 

III.' Betreffende het schoolgeld, vindt uwe Commissie de 
volgelide instructie van Cl. Illinois: 

"De Synode verhooge het school geld voar de studenten die 
te Grand Rapids wonen." (Cl. Illinois.) 

Uwe Camm. adviseert op de instructie niet in te gaan. 
Gronden zijn: 
(a) Omdat Grand Rapids zich pas ingespannen heeft bijzon

der voor de College bij te dragen. 
(b) Omdathet aannemen van het voorstel tot onbillijl{heden 

kan lei den. Aangenomen. 

IV. Betreffende de verhooging van het tractement der pro
fessoren vindt uwe Comm. de volgende instructie en het vol-
gend in het Rapport van het Curatoril1m: . 

"De Synodeverhooge de tract em en ten der Literarische proe 
fessoren." . (Cl. Illinois.) 



r.fr"tn,·;,;m ovhtuigt zijnd~ Val! 
tnlcterrl~nlteln derprofe;;soren te, verhoogen, 

Svhode krachtig op deze v~rhoogiilg aan, terwijl Sy-
node tevens de bronnen aanwijze ·waaruit deze 'rueerdere 
t1i~gaven kurmen bestreden- "Torden," 

U"ve --Col11missie ,adviseert: 
(a) Het tractel~lent der Literarisch~ professoren te verhoogen. 
(b) Het maximum van het tractement der Literarische pro

fessoren te stenen op $1400. 
(c) De regeling der verhooging aan het Cnratorium op te 

dragen. Aangenomen. 

V. Betreffende de ha,ndelingen van het CuratoriuJn vindt 
uwe COl11m. de volgende instructie: 

. "De Synode zorge, dat de. handdingen van het Curato
rinm telkens'gedrukt en d~n kerk~rade6. toegezonden worden."" 

(Cl.OrangeCity. ) 

Uwe COl11missie adviseert: Zoo-ver het mogelijk en welvoe
gelijk is de handelingen van het C;uratorium in De Wachter 
teplaatsen. Aangenomen. 

, , 
VLBetreffende de Missionaire opleiding vindt uw~ Comm. 

de volgende instructie: 
"De Synodedrage het Cur'atorium op rege1ing te maken 

VOor een missionaire opleiding." (Cl. Orange City.) 

Uit de todichting blijkt dat bedoeJd i;, onderwijs te geven 
in' de m,issionaire vakken. 

Uwe Commissie meent, dat methet oog op de veelheid van 
het werk dat tegenwoordig van de studenten geeischt wordt, 
en dat wegens de beperktheid van het onde,wijzend personeel 
het niet mogelijk is te denken aan een eenigszins volledige 
missionaire opleiding, nochtans is uwe C~H111n. overtuigt dat 
meerdere Zendingsgeest aan onze Theo!. School gekweekt 
moet worden. 

Uwe Commissie adviseert daarom de Synode, het Curato
rium op tedragen: 
(a) Lezingen te doen houden over de Zending aan onze Theol: 

School; 



D",professore:n op te dragen omhij de,bellandejing 
zich daanoeeenigszins de zaak 

der Zending te behartigen; , 
(e) I(e ,onder de studenten aan te 

moedigen. Aangenomen. 

VII. Betreffende het rpppori vwn het Cura.tori;'yh. Hierin 
vit)dt tnye Commissie nog de volgende zaken: 

1) "Bet Curatorium adviseert, dat de Se111iinary Prepara" 
tory Course niet zal worden verlengd tot 8 maar tot 7 jaren, 
en dat met het oog op leeftiid en financieele.krachtuitzonde
ringen zullen .gemaakt worden voor een korteren cursus, al 
naar de 'omstandigheden dit vereischen, waarover afzonder
liik kan geoordeeld worden." 

, Uwe Commissie adviseert dit goed te keuren. Goedge-
keurd. 

2) "1-Iet Curatorium vraagt, claar er reeds aanvragen ge:
daan zi j n met betrekking tot' het verkoopen yan ons tegenwoor
. dig schoolgebouw en de grand aan Fifth Ave. en' Madison 

"_ Ave., instr.uctie, hoe in deze zaak te hanc1elen." 
'Uwe Comm. adviseert: De Synode geve het Curatorium 

recht 0111' de tegenwoordige gebouwen en den grond voor een 
biIlijken prijs te verkoopen, en VOOT ~ie gelden, naar een plan 
aangelegd op den gang en groei van deze inrichtingen, ge
bouwenop .te richten op den Campus. Aangenomen. (Zie 
Proiest tegen pnnt 2, hieronder, Art. 57.) . 

. 3) In verband met Art. 37, Acta 1908, en Art. 79, Acta 
1906, biedt het Curatofium het volgende aan: 

Dat leer, kerkelijke positie, linguistische bekwaamheid 
(waarbi i nog kan genoemd worden, wi j ze van benoeming) 
zi in bepaald ·in het Reglement voor de Theo!. School en syno
dale bepalingen. 

Aangaande de andere vereischten kan het Cnratorium 
slechts algemeene wenken geven, op wat de Synode vraagt, 
waar zi i niet aangeduid heeft van welken aard deze moeten 

·zijn. 

Deze wenken zijn: 
A. ; De professoren worden vQortaan, indien en VQorzooverre 

. mogelijk, benoemd yoor bepaalde vakken, wiil het .an-



B. In~ de vakkenwaarin de 'pr~fess~r onderwijs geeft, moet 
, hi j voldoen aan den eisch, die in ons land doorgaans, ge
steld wordt aan professoren die onderwijs gevenin de
zelfde vakken aan andereinrichtingen, die van ongeveer 
denzelfden rang zijn als de onze, " 

De algemeene eischen zijn: 
(a) De professor rrioet behoorlijke intellectneele capaciteitbe

zitten; 
(b) De professor moet bij den voortdl1ur, yoorzooverre zijn 

tijddit toelaat, zich wijden aan vel'dere stndie, ook be
paaldelijk voor zijn vakken; 

(e) De professor moet behoorlijk paedagogischen tad be-
zitten; , 

(d) Dat hi j niet door onderdom of zwakheid onbekwaam zij 
voor zijnen arbeid. , 

C. De finale beslissing of aan deze vereischten voldaan wordt, 
blijft'in elk, voorkomend geschil tusschen het Cl1rato
riu111 en de pro,fessoren, aan d~ Synode. 

D. Zoo de bovenstaande bepalingen mogen aangenomen wor
den, adviseert het Curatorium de Synode om deze be
palingen ook van toepassing te maken op de professoren 
die nl1 nog voor bepaalden tijd beroepen zijn. 

Uwe Commissie adviseett punten A,B enC goed te keu
ren, en D aldus te veranderen: "Deze bepalingen gelden niet 
aIleen voor professoren die in de toekomst benoemd mogen 
worden, maar ook voor hen die thans aan de School zi in ver-
bonden. " Aangen,.omen. ' 

,'4) Het Cl1ratoril1m adviseert: '''Dat Mr. John Van Haits
ma door de Synode herbeno,md wOl-de als Instructor voor den 
tijd van twee jaren." Uwe Commissie geeft in deze hetzelfde 
advies. Aangenomen. 

5) "Het Curatorium vestigt de aandacht er op dat Prof. 
E. L. Nan Dellen het ,Curatorium heeft medegedeeld,dat hij 
niet weer tot onze School zal terugkeeren. U we Commissie 
adviseert om aan het Curatoril1m het recht te geven een In
structor voor den tijd van twee jaren in de plaats van E. L 



/ Aangenon)en. 
: 6) "Op dringend verzoek va\1 Cl. Gnmd Rapids Oost, en 

or> het,verzoek van -de Fa~l11teit,_en inaal1S111iting aan' Art. 39, 
IV, 7.i~ Acta 1902, besloot het Curatoritlm een "'Fillancial 
Agent" te benoemel1. Deze naam echter werd veranderd in 
,"Edtt'cational Secretary," doch dat bij de omschrij-ving v'an 
het werk er op gelet zou worden, dat het bepaald mod worden 
tot uitbreiding van de finantien. Tqt tweemaa.l toe werd eene 
roeping uitgebracht ;eerst 01' Ds. H. Beets, en daarna op Ds. 
M. Van Vessem, doch beiden bedankten voor deze benoeming, 

Het Curat01'ium adviseert de Synode met betrekking tot de 
finantieele behoeften, en vooralmet betrekking tot de uitbre(~ 
ding van de College, een "Educational Secretary" te -benoe
men, met de omschrijving van zijn arbeid als hierboven be
paald is, en het Curatorium het·vorige jaar ten uitvoer bracht, 
nam., ,dat het' zal zijn om de finantieele inkomsten nit te 
brei den en de belangen van onze School in het algemeen bij 
het volk te behartigen door onze beginselen bij ons volk dui
delijk te maken." 

Betreffende deze materie worden ook de volgende instruc
ties g,evonden: 

De Synode benoeme een College 'president. 
(Cl. Ost Friesland.) 

(b) 

(e) 

De .Synode benoeme een Presic!ent voor John Calvin Col
lege, (a) opdat er, bij de gestadige nitbreiding der Col
lege, zoovvel \i\rat het getal professoren al~ dat der stl1-
denten betreft, iemanc! zij, die het zijn taak weet vool'. 
den goeden gang der' zak~n te zorgen; ,., 

Opelat de College een vertegenwoordiger hebbe, die als-; 
zoodanig zijn invloed naar buiten kan laten ge1clen, en 
tot wien n1en zich in vOOl-komencle geva11en ter verkrij-
ging· van informatie kan wenden; , _ 

Opdat onze Co11ege in overeenstel11111ing zij met de goede 
ge\voonte van dit lanel, \vaar ,men aan aIle dergel~jke in
r-ichtii1gen yoor onc1erwijs een president verbonden 
vindt. (Cl. Zeeland.) 

D\ve C0111l11issie adviseert o111-he~ advies van het Curato
rium te yolgen en een "Educational Secretary' 7 te benoel11'ery, 



Ookbepaalt 

VTU.Betreffende deaanstag voor de Theol: School, advi-
, seert uwe Comm. de aanslag op 60 cent per huisgezin te laten., 
Aang~nomen. . . 

IX, Betreffende de Curatoren, beveelt uwe Comm.de vol- ' 
gende broed.eren ter benoeming aaIi~ die daartoe zijn aangewe-:" 
z,en door hunne respectieve Classes: 

Classis Holland. 
Ds. J. Manni 2 jaar ; Sec., Ds. R. L. Haan. 
Ds. M: Van Vessem, 4 jaar; Sec., Ds. J. Robberts., 

Cl. Grand Rapids Oost. 
Ds. P. Ekster, 4 jaar; Sec., Ds. J. Grqen. , 
Ds. J. Hiemeuga, 2 jaar; Sec., Ds. Y P. De Jong. 

Cl. Gra1<d Rapids West. 
Ds. F. Doezema, 4 jaar;, Sec., Ds. L. Veltkamp. 
Ds. J. Keizer, 2 jaar; Sec., Ds., H. Beets.' . 

Cl. Illinois. 
Os. K. Kuiper, 2 jaar; Sec:, Ds. G. J. Haan. 
Ds. H. M. Vander Ploeg, ,4 jaar; Sec., Ds. W. Borgman, 

Cl, M ,",kegon. 
Ds. B. II. Einink, 4 jaar; Sec., Ds, J. Wijngaarden. 
Ds. H. Keegstra, 2 jaar; Sec., Ds. R. Bolt. 

0: Hudson, 
Ds. P. Jonker, 4 jaar. 
Ds. G. Westenberg, 2 jaar; Sec., Ds. K. Van Goor. 

,Cl. Orange City. 
Ds. W. P. Van Wijk, 2 jaar; Sec., Ds. II. J. Heynen. 
Ds, J. Timmermann, 4 jam; Sec., Ds. J. Holwerda. 

Cl, Iowa. 
Ds. 1. Van Dellen, 2 jaar; Sec., ,os. A. Bliek. 
Ds. A. J.Brink, 4 jaar; Sec., Ds. H. J., Kuiper. 

Cl. Hackensack. 
Ds. J. M. Ghysels, 4 jaar. 
Ds. J. Westervelt, 2 jaar. 



a Ost Fri~sl('nd. 
Ds. G.Hofker,4, 'jaar;D!3.J.Beld. 
D!3. D. H.Kromminga, 2jaar; Sec., D!3. He Ahuis. 

Cl. Zeeland. 
D!3, W. D. VanderWerp, 2 jaar; Sec.,b!3. J. Bruinooge 
D!3. H. Van der Werp, 4 jaar; Sec., D!3. ]. Smitter. 

Aangenomen. _,De eerste Scriba,brengt de stem· uit r~amens 
de Synode. .., 

ARHKEL 57. 
· In verband met punt 2, sub. VII, (betreffende het verkoo-

'. pen vanhet tegemvoordig Schoolgebouw), wordt ingedieBd ;t 
volgend protest: 

"Ondergeteekende protesteert tegen het besluit der Synode 
om de eigendolllmen der Kerk, ons Theologisch ~choolgebouw 
met granden, te verkoopen, ten behoeve. van de College zaak 
Hlj betwist het zedelijk recht der Synode om zulks te doen. 

, K. Van Goor." 
Daarop antwoordtde Synode als voIgt:· 
"De Synode verklaart dat de voorstelling onjuist is, dat de 

verkoop van de ge\>ouwen der TheoL School in de eerste plaats 
· ten bate is van de. College, maar ten bate van de Theol.School 
zelf,· en dat,. voorzoover deze verandering de College ten bate 

· komt, dit gesehiedt zonder eenige schade voor de Theol. 
School, daar al de gelden aan de Theo!. School toebeh.oorende, 
daar voor blijven, en ook de Theol. School op den Campus van 
de ColIege. afzonderlijkzal blijven bestaan." 

ARTIKEL 58 . 
. Ge!310ten met dankzegging door Ouderling P. Stam. 

Donderdag NaIUiddagzitting. 
ARTfKEL 59. 

Geopend,na 'I zingen van P!3. 25: 2, met gebed door Ds. 
G. J. Haan. 

ARTIKEL 60. 
De Synode gaat over tot hetbehandelenvan het Reglement 

voor de Theologische School, dat ten!310tte aldus wordt. vast-
· ge!3teld en goedgekeurd. 



ARTIKEL 1. 
De Theo!. School en Calvin College del' Christ. Geref. Kerk 

is bestemd voor de opleiding van tQekomstige Bedienaren des 
Vvoords. Van het onderwijs in de College kan ook gebruik 
worden gemaakt door hen, die, zich den Dienst des Vvoords 
niet ten doel stell en. 

ARTIKEL 2. 
Deze Tnrichting is gevestigd te Grand Rapids, Mich . 

. ARTIKEL 3. 
Deze Inrichting st~at onder toezicht van een CuratoriU111, 

dat zich daarbij gedraagt naar een afzonderlijk Reglement. 

ARTIKEL 4. 
Tot pmfessoren en onderwijzers aan deze Inrlchting kun, 

nen alleen benoemd worden personen van Geref. I3elijdenis. 
Bij aanvaarding van de benoeming'zal de benoemde, .indien hij 
zulks niet is, lid del' Christ. Geref. Keek worden. Als bewijs ' . 

. Van instemming met de Formulieren van Eenigheid moeten 
de professoren deze onderteekenen. De benoeming geschiedt 
door of namens de Synode, 

ARTIKEL 5. 
,Aan deze Inrichting zal het onderwijs dienstbaar gemaakt 

worden aan het doel, dat in Art. 1 staat uitgedrukt, weshalve 
onderwijs moet wordengegeven in die val<:ken, welke in het 
Grammar Departelnent eenef College onderwezen worden,· VOO1~ 
den tijd van vier jaar. ' Daarna vier jaar College, waarvan in, 
de eerste drie regeling moet gemaakt worden Voor een CUl'SUS 

. bepaald dp de Theologie aangelegd. En eindeIijk drie jaar 
-Theologie. " 

Het schoolja,ar zal verdeeld worden in twee semesters 'van 
een geli jk aantal weken. 

Voor de examina zal er eene algemeene repetitie plaats heb
. ben; het repetitie-werk geschiedt onder lei ding van, de Facul
teit. 

ARTIKEL 6, 
'Tot de lessen van de College kunnen worden toegelalen, , 

wie blijkens certificaat het onderwijs van den aChtster graad , 

\ 



hebbengenoten, ofmi afgelegd exarnlen"bl:ijk:yt\ 
de les,senaail' deze Inrichting,tekunnell voIR"n. 
zi j een getuigschriftvanc goed zedelijk 
autoritei! overhandigen. Iemanddie , 
wijs heeft ontvangen', ,w01:dt geplaatst in de klas, waarvoor hij 
geschikt is. Zi j die voor leeraar wenschen opgeleid te -worden, 

, moeten oO:k een aanbeveling heobenvan den kerkeraad. De 
Faculteit heeft bet recht am leerlingen, die aan de vereischten . 
v?ldoen, in. den-loop van den cursus op-te nemen. 

Tot de studie in de Theologie kan iemand worden toege
laten 11a indiening van de volgende stukken: 

1: Een getuigschrift van zijn kerkeraad, dat hij lidmaat is 
in'volle gemeenschap,_ gezond in het geloof en onbesproken in 
den wandel. 

2, Een diploma van den Sem. Prep. Course van de College 
,- aan deze Inrichting verbonden, of van eene andere inr-ichtirig 
van onderwijs aamvijzenc1e, dat hij een cursus heeft doorloo
pen van gelijke waarde alsden Sel11. Prep. Course. Indien hij 
zulk een diploma niet bezit, kan hij tot de studie in Theologie 
worden toeg'elaten na ,een welgeslaagd exainel1. 

ARTIKEL 7. 

De studenten aan deze Inrichting toegelaten, zulleIi zich ge- ' 
dragen zooals hun als Christenen betaarnt; oak "op elkander 

,acht gevende tot opscherping der liefde en dergoede werken." 
Een student wiens invloed geoordeeld wordt schadelijk te zijn, . 
zelfs al is hij niet schuldig aan ernstige wanprdelijkheid; zal 
daarover door de Faculteit onderhouden worden, Zoo hij 
naar geene vermaning luistert, zal hem het bijwonen der les-' 
sen tijdelijk worden ontzegd, terwijl het Curatorium finaal' 
beslist over de verwijdering van de SchocH. 

ARTIKEL 8. 
De studenten zijn verpEcht tot ijverige studie; zij moeten 

de lessen hunner' klas getrouw bijwonen, en zich naar de bepa
lingen van dit Reglement gedragen, 

ARTIKEL 9. 

Het leergeld aan deze inrichting bedraagt $26.00 per jailr, 
te betalen aan den penningmeester in twee termijnen, de eerste 

• bij de opening der lessen in Sept., en de tweede bij den aanvang 



Hveede. semester; leergeld . voOr 
hen vandeMississippien van d·e Ohiotivier wordt 
bepaald op $13.00 per jaar, te bij de opening der les-
sen. \tVanneer nit een huisg'ezin twee studenten de les-sen :vol
gen, bedraagt het leergeld voor ieder $20.00 per jaar: Stu
denten dle ·,met het tweede semester aan de School komen~ 011t

vangen vrijstelling van leergeld --voor dit semester. Studenten 
nit ]\1onti:U1a,- vVyoming, Colorado, NevII-- Mexico, en plaatsen 
\'IT.est van deze Staten, worden vrijgesteld van schoolg·eld. 

ARTIKEL 10. 
De bevordering tot eene hoogere klas zal plaats hebben na 

een geslaagd examen, afgelegd 01' tijd er wijze, bepaald in het. 
Reglement voor het Curatorium. 

ARTIKEL 11. 

Na geslaagde examina ophet einde van het vierde jaar; 01' 
11et einde van den Sem. Prep. Course, of' van 'de College' en 
01' het einde van den Thecil. cursus, heeft een student recht 01' 
een diploma. 

De- exal~nen-gelden vari studenten op het einde van het vier
de. jaar, en na voltooide studi.e in den Sem. Prep. Course of 
de College, bedraagt $5.00;. van studenten, die' eincl-exa11l.en 
doen in de Theologie $10.00, ten bate der School. . 

All.TIKEL 12. 
Geen . student in de letteren of in het eer9te jaar theologie 

zal in het openbaar in de gemeente 1110gen optreden. Aan de 
stuc1enten van het tweede en derde jaar theologie zal, na een 
welgeslaagde preek-proeve, geleverd voar de. Faculteit, vrij
heid gegeven \vorden om in de g-emeente een stichtelijk wGGrd 
te 5p1:ekel1. 

ARTIKEL 13. 
De laatste helft van de maanc1 J uni en de maanden J uli 

en Augustus zijn' bestemd YGGr de zomer-vacantie; de laatste 
week van het Dude, en de eerste week van het'lil-ieuwe jaar VOGr 
de Kerst-vacantie; tenvijl Gok in de Paasch\veek geen Ies ge'
geven wordt. 

ARTIKEL 1.4. 

Teileinde de pr6fGssGren in de Theologie zjch 0P' ht111 ar
beid kunnen toeleggen, zul1en zij zich zooyeel 1110geEjk ont- _ 



houden ookil111en zij 'S]'ectL\S , 
Zondagmogen ungaan :teprediken. 
strictie 'heeft geen-betrekklng op vacantie, 

A)lTIKEL15, 

Zoolang de lessen aan de Schoo! in gang zlJn zal iedere 
, week een samenkomst van de Facl1lteit, en de Theologische 

studenten, de studenten van den Sem, Prep. Course van de 
College, en de studenten die den wensch hebben uitgesproken 
om opgeleid te worden tot den Dienst des \i\T oords van af het 
derde jaar in het Grammar Dept., gfhouden worden tot 'oefe
ning in de moridelijke voordracht, en tot gezellig' onderhoud, 
De \yerkzaamhed,n ",orden door. de Faculteit geregelcl, 

ARTIKEL 16, 

Aan de professoren wordt opgedragen de studenten min
stens eenmaal per j aar te bezoeken oln met hen te spreken over 
hunne christelijke belangen. 

ARTIKEL 17, 

Dit Reglementkan slechts gewijzigd worden door de Sy
.. node of door de Curatoren, onder approbatie van de Synode, 

ARTIKEL 6L 
,Besloten te verdagen tot 7: 45 p. 111, Prof. Bel-khof sluit. 

no~derdag A vondzitting. 
ARTIKEL 62, 

Geopencl met het zingen van Ps, 81: 1, en gebed cloor Ds, 
A. Keizer. 

ARTIKEL 63. 
De Commissie voor Pratesten rapporteert bij monde van 

Ds, A J, Brink. Het rapport wordt aangenomen am. het 
punts-gewijze tebehandelen, Het luidt als voIgt: 

Rapport der ComIDissie van Prae-Advies 
Rubriek Protesten. 

EeFd}, Vaders enBroeders: 
Uwe Commissie heef! de eer het volgende te mogen rap

porteeren. 



Paik, Chicago;'br., ,,' 

~~~I~:~()~,:t~~~ tegen een . ~;~:~~E Illinois, in welk 
t de Classis uitspreekt dat zii il met de handeli)l. 

deskerkeraads inzake dit lidmaat. 
Uit de toelichting van den ke,rkeraad en de Classis bliikt 
de hande1ing des kerkeraads van Douglas Park kerkrech- ' 

zuiver heeft geloopen en dat ook het beslnit der Classis 
was. 

Daarom adviseert nwe, Comm" dat de Synode uitspreke, 
de Classis naar recht heeft gehande1d, ' 
De Synodebesluit als voIgt: "'De Synode het protest van 
B. overwogen hebbende, en lettende op het feit dat de Clas
niet bliikens haar antwoordaan be B."op de gron-' 

protest, n.1., 1) Onwettige censnur;, 2) Geen lank- , 
in de tuchtoefening; 3) En na gehoord geding 

t~ hebben' ontvangen, besluit de zaakterug te wii. 
naar de Classis, ter volledige onderzoeking en beh,mde' 

Overwogenhet protest van Ds. l Robbert tegen een 
besluit del' Classis Holland, genomen 2 Feb., 1909, inzake het 

substituut voorstel (Acta Syn, 1908), In elit protest 
vijf hoofdpul1ten die de aanrlacl}t inver Corum. vroegen. 

Robbert zegt : 

1. Dat elit besluit genomen is, zonder dat de Classis zoo 
als geene bedenkingen heeft ingebracht tegen een stuk 

door Ds, Robbert op deze classikale vergadering is inge-

Dit ingediende stuk ging' op de Inaterie van de kwestie.' in,
uwe Comm, is van oordee1, dat de Classis niet verplitht was 

het beginsel vast te stellen, en advisee!'! dat de Synode, Ds. 
J. Robbertvermane in het besluit del' Classis te berusten. 

2, In de tweede plaats zegt Ds. Robbert, dat dit besluit, ge
heel tegen de bedoe1ing del' vorige Synoele in, overhaast en 
'ontiidig is doorgedreven, 

Inzake ditpnnt oordeelt nwe Comm., elat de Classis, hoewel 
~e Jormeel in haar l'echt was, wi jl ze drie maanden te voren 
verzocht had aan de kerkeraden, zich over deze zaak nit te 
spreken, echter voorzichtiger had ged~an, met dusdanig be· 



3.' In qe' derde plaats 'zegt de· p'fotestant, 'dat dit 'beslilit ge
. nomen is onder den invloed van vooi·stellingen, in1ichtingel1.en 

indrukken, 'die 'onjuist :waren, en \\Taarvan nader ,onderzoek de 
011 j uistheid aan het Iicht zou hebbell gebracht. 

Uwe Con1m;" meent, op dit punt zich niet te kunnen lJit
spreken, wijl zij zich lliet bevoegd acht over de juistheid of 
o!1j~isth~icl van deze voorstellingen, inlichtingen en indrukke11' . 

, te oordeelen. 
4. Voorts beweert Ds. Robbert, dat "mede op het nemen 

van dit beslnit grooten invloed heeft gehad, de voorstelling, 
alsof men hier slechts te doen had' met 'eene persoonlijke agi
tatie van een der professoren. die daan\oor de Kerk noodeloos 
in beroering bracht." , 

Hierop antwoord nwe Comm., dat het haar niet gebleken 
is, dat de voorstelling, ,alsof men het hier slechts te doen had 
niet eene persoonlijke agitatie van" een der ,professoren, ipvloed 
heef! geoefend op het beslnit der Ciassis. 

5. Eindelijb:, ten vijfden, ~egtDs. Robbert, dat zijn protest 
oak gaat tegen den inhond van dat c1assikaal beslnit. Daarin 
wordt nitgesproken, dat er geen behoefte is aan het vaststellen 
van zulk eon beginsel. ' 

Uvve Comm'. meent oak op'dit punt niet te kunnen ingaan 
o'mdat het over de materie van de zaak gaat. 

,Na breedediscnssie enna ,'t lworen van Ds. Robbert in deze 
materie, \;vordt ,het volgende voorstel aangenomen: 

N adema;al: 1) De Classis Holland van te voren hac! kennis 
'gegeven, dat de zaak zou worden behandeld. 

2. Ook Ds. Robbert gelegenheid had 0111 zijn gedachte er 
over uit te spreken v66r de beslissing. 

3. Het oordeel van Ds. Robbert over Be onbevoegdheid van 
(Ie Classis 0111 toen te beslissen,geheel snbjectief is. 

Besluitde Synode geen grand te hebbel1 am in dezen de 
Classis teo vei·oordeelen. ' 

III. Tot uwe Corum. "kwam een schrijven van een ge\vezen 
dooplid. Deze zaak was oak de vbrige maal ter Synode (Art. 
67, 1. Deze pei-soon ,voont nabij eene gemeente'in de country, 

. . 



rilaar wil \n zijn e"rherstelrl w,nn'lerl 
yerder 'afgelegene gemeerite, wiar vroege('dooplid was., 
doch vanwaar men, zijn attest zond, naar- de cO\1ntry 'gemeente 
tegen zijn wil.' .' 

VoIgens het oordeeI uwer Comm, staat deze persoon als 
geroyeerd dooplic1 buiteil de Kerken daamm ,adviseer! uwe 
Comm. dat hem gezegd worde, dat de actie van hem behoo~t 
uit t~ gaan, am weer in het kerkverband opgenomen te worden. 
Goedgekeurd. . 

. IV. Van een lidmaat, der gemeente Grant komt een verzoek 
van dezen inhoud: 

a) De Synode besllsse over de zoogenaamde be!>viste huwe
lijken; 

b) Of·' zulke Ieden ook in het ambt kunnen dienen, die in 
mIke betwiste huwelijken begrepen zijn, '. 

Uit des broeders schrijven, alsmede uit de toelichting van 
den Ieeraar der gemeente Grant, bli jkt, dat deze broeder gee 

.huwd is met de vrouw van zijn overleden broeder; dat zijne 
vrouw Iidmate was in. Nederland en met geregeld attest over
kwam; dat de man bij de organisatie der gemeente Grant zich 

. bij haar aansloot; dat hij de gemeente later als ouderling dien
de; dat bij eene herkiezing tot dat ambt bezwaar tegen hem 

• werd ingebracht vanwege dit huwelijk, zoodat hij niet beves
tigd werd; dat de CI.assis Grand Rapids West oordeelde, dat hij 
'hierin moest berusten. -

Uwe ·Comm. acht zich niet bevoegd, om over dit betwiste. 
huwelijk zich uit te spteken, ' . 

Besloten: de Synode sluit zich aan bij hetadvies der Classis. 

V. Van Bauer is een schrijven, meidendeeen verschil over 
de plaats waar eene gemeente . ZDU georganiseerd moeten wor
den. 

Uwe Comm. meent, dat deze materie behoort bij de Comm. 
van prae-advies 'voor Varia. N aar 'die CQ111111,issie verwezen. 
(Zie Art. 67, XXI.) 

VI. Eeu zuster der gemeente Lamont beklaagt zich over 
de handelingen der Classis Grand Rapids West. 

De geschiedenis is deze: In de gemeente Lamont zijn door 



het cloen des kerkeraadsg~rechtvaat'digd, 
waarove'r deze zuster zeer ontevreden \vas. Nadat zij"zich tot 

, de ,Classis had gewend en hare- afkeuring had te' kennen glege_ 
ven, heeft de Classis door.eene comm. de zaak onderzocht en 
deze vrouw tot vrede en kalmte aangespoord. 
. Than.s richt zij zich tot de Synode, 'met alIerlei omsamen

hangende beschuldigingen tegen de, Classis en Ieeraars. 
, Vwe Comm. is van'oordeeI, dat de Synode zich dient aan 

te sluiten bij het doen der Classis Grand Rapids West, en ad
viseert dat zi j deze ztlster vennane den vrede te .zoeken. 
Aangenomen. ' . 

VII. Broeder H. Heersink van Alamosa, Colorado, zond 
een zeer breedvoerige correspondentie met zijn protest tegen de 
handelingen van Classis Iowa. 

Voorzoover het uwe Comm. uit de officieele stukken dlli
delijk kon worden, hadden we het hier te doen met eene zeer 
oude zaak. Op onzeSynode van 1902 'werd reeds deze 'zaak 
behandeld, zooals uit Art. 103, 5, blijkt. ' 
. Verreweg het meeste van de correspondentie die de bnle
der met het protest zond, Ioopt over het oude geding v66r 
1902, de moeite onder de Iieden in de San Luis Valley. 

Vit de Notulenvan Classis Iowa isduidelijk, dat kerkeraad 
en Classis na 1902 nog gedurig 'yeer moeite hadden met dien 
broeder, zoodat de kerkeraad van Alamosa hen1 e,indelijk weer 

,onder de censure plaatste op grond van. onverzoenlijkheid. 
, Hiertegen protesteerde de broeder op de Iaatste vergadering' 

der Classis Iqwa in Maart. De Classis kon echter niet anders 
dan het doen des kerkeraads rechtvaardigen, omdat die bn:>e-, 
der blijkbaar met eenmaal geslotene verzo,ningen speelt en' 
zelf den weg der verzoening niet wil betreden. 

In zijn protest zijn dan ook geen niellwe elementen, het is 
eenvoudig een weer .oprakelen van de Dude zaak. 

Hierom adviseert uwe Comm. dat de Synode hetbesIllit 
der Classis Iowa in deze zaak sanctioneere en den broeder tot 
verzoenings-gezindheid vermane. Goedgekeurd. 

VIII. N og werd, ter kennis uwer Comm. gebracht een pro
test van Mr. en Mrs. Hendriksma tegen het besluit der SynocIe 



van 1908 (Art.48).H~t blijktdatdeze zaak,eeds .herhaal- . 
delijk der Synodewerd vciorgelegd en dat vel;schillende be
slniten werden genomen. Uit een bijgaand schrijven v.an 
Classis Grand Rapids Oosl blijkt, dat oak de~e Classis· niet 
lpstemt met het beslnit der Synode van. 1908. 

N a breede besprekingvandeze zaak kwam nwe Comm. tot 
het volgende beslnit: 
. "Uwe Comm. adviseert' der Synode, het beslnit 'der "Sy

, node van 1908 te herzien en terug te keeren tOot het beslnit van 
1906, wijI nit de toelichting bleelj:, dat de gronden voorhet be
sInit van 1908 in strijd bleken te zijn met de waarheid, naar' 

, Inid. van de officieele getnigenissen van kerkeraden en Classis 
Grand Rapids Oos!. 

Dit advies wordt getafeld en de Synode besluit de zaak in 
handen van eene Comm. van vi j f personen ie geven, om in, 
overleg met Class is en kerkeraad, zoo mogeli jk de zaak te 
beeindigen, of zoo dit niet kan, eene volgende Synode te rap
porteeren. (Voorleden der Comm. zie Art. 76, 18.) 

IX. Eindelijk overwoog nwe Comm. nog een bez;"'aar
schri ft van Br. E. Van der Vries. Deze broeder heeft her
haaldelijk getracht, weer beroepbaar gesteld te worden, maar 
dit mocht hem tot hiertoe lliet gelnkken, ThilllS wendt hij 
zich weer tot de Synode met dit verzoek. Ver.icheidene malen 
kwam de. zaak va or op de vergadering der Classis Grand Rae 
pids Oost, .doch na breede discnssie werd beslOoten den broeder 
niet te herstellen. 

Op de Classis. van Feb.,1909 werd eene Corilm .. benoemd die' 
het verzoek van Van der Vries zan overwegen. 

De Synode moet weten, dat hij toen als Iidmaat gecen-
sureerc1 was. ' 

De Class is van Mei, 1909, eischte daarom, da! hij, va or 
<;Ie Classis een verzoek tot beroepbaarstelling kon overwegen, . 
als lidmaat in "good standing" moest zijn. 

Formeel zocht rin de broeder de zaken in orde te hebben 
en kwam hi j weer ter Classis. . De Class;s besloot echter,op 
zijn verzoek niet te kunnen ingaan, met het oog op zijn ver
leden. 

N a de inlichtingen der Classisingewonnen en het'bezwaar
\ 



schrift overwogen tehet vol- . 
gendebesluit:, . 

Uwe Comm. adviseert der Synode uit fe spreken, dat zij 
geenl'ede11en vindt het besluit der Classis,welke besloot op 
het verzoek van br. Van der Vries ,niet te 'kuhnen, ingaan met 
het oog, op zijn,verieden, te vexoordeelen. 

Grand hiervoor is: 
In het pi-otest is niets, dat reden zou -kul1nen geven q.rn te 

komen tot eene ~ai1clere COl1c.Iusie, maar weI bijzonderheden, 
die te meer redenen geven, om er zich bij aah-te sluiten. 

Besloten: de Synode vindt geene gronden om '( besluit der 
Classis te veioordeelen. 

ARTIKEL 64. 
Besloten te verdagen tot morgen .8 a. m. Prof. De J ong 

sluit m~et dankzegging aan den Heere. 

Vrijdag Morgenzitting, 24 JUIJ.i.· 
ARTIKEL 65. 

Ds. Beld opent met gebed, nadat de vergadering Vers 4 van 
dell, JVlorgenzang had -gezongen. 

ARTIKEL 66. 
N otulen gelezen, goedgekeurd en aang;enomen. 

ARTIKEL 67. 
\Vordt aan de orde gesteld 't Rapport derComm, voor de 

Rubriek Kerkenorde en Varia,. 't Rapport wordt gelezendoor 
Ds. J. Holwerda, en na bespreking \vastgesteld als voIgt: 

, . 
Rapport, COInmissie Kerkenorde ell Va":ia. 

Eel"'ZeIaarde Vaders en Broeders: 
U-we Comlll. 'van 'prae-advies v06r de zaken voorkomende 

onder dez~e rubriek,heeft de eer het volgende der Synode te 
adviseeren : 

I. 11lstructiq '"an Classis Grand Rapids Oost: ','De Synode 
make rege1ing aangaande den tijd waarop volwassen doople
den, die niet tot belijclenis kwamen, buiten het Instituut del' 

',... Kerk moeten worden geplaatstY , 



Uwe (omm'; ov,,",,'eg:encle 
1. Dat ';'i j hierte doen hebbenmet doo1'leclen: dieniet on

der detucht vallen weger!s afwijking in leer of leven, D. K. 
Art. ' 

2. Dat het r~ietdoen van belijdenis,' wanneer men tot ja-' 
ren van ondersch~idillg gekomen is, een redel:t van tucht kan 
zijp. ' 

3. Dat .de redenen, waarom men 01' dien leeftijd geen be
lijdenis doet zoo .dnderscheiden zijn, .dat zij niet onder een, 
algemeenen regel kuimen 'gebracht worden, oQrdeelt, dat het 
daarom .niet mogelijk is, om een be1'aalden leeftijd vastte 
stelIen, waarop de tncht moet toegepast worden, en dat mits
dien elk gevalafzonderlijk moet beoordee1d worden, wat al- . 
leen geschieden kan door den kerkeraad in overleg met de 
Classis. Goedgekeurd. ' 

Instnlctie Classis Iowa,: "De Classis verzoekt der Synode 
de.adressen van de inrichtingen, vereenigingen, enz., voar w,el
ke zij collecten aanbeveelt, in de Acta te do en plaatsen, ten ge
rieve. van de Penningmeester cl'el- Classes;,," 

Uwe,COmm. adviseert genoemde adressen in het Jaarboek-
je tedoen plaatsen. Goedgekeurd. ' 

III. Instn,ctie der Classis Grand Rapids West. De Clas
sis Grand Rapids West stelt derSynode voor dat vOO1:taan. alle 
commissie rapporten vool"- de Synocle gereed gemaakt over ver
schillende aan "haar ter studie overgegeven onderwerpen, w,Or:..:; 
den gedrukt in het synoclaa.l Agendum. En ",vel am de vol
gende redenen: 

1. Opelat deze rapporten al de ambtsdragers van al onze 
kerkelijke elementen bereiken. 

2. Dat de rapporten dan, in handiger fonnaat, beter be
waard kunnen worden en desgewenscht bij de Acta ingebon-' 
den, terwijl bij het tegenwoordig formaat deze soms zoo· be- " 
langrijke stnkken, zoo goed als a]gemeen ver16ren gaan. 

3. Hoewel deze voordeelen van groat gewicht zijn zullen 
de drukonkosten daaraan verbonden niet veel 'hooger zijri' d?n' 
de tegenwoordige, die uit De vVachterkas worden betaald en 
dus de baten voor de Theo!.. Schoor verminderen. ' 

Uwe Comm. adviseert del' Synode dit aan te nemen, doch 
dat er nog in opgenomen worde, dat de' Rap-porten tiit De 



Wacht~r,' The en Bote ookin 't,Agendum 
. pl~atst worden, Gbedgekeurd. 

IV.· Verzoeken der Synoda:ie Commissie, (Bijlage I.) 
J) Aanknooperi ·van correspondentie met deChr. Geref. 

Kerk in Nederland, natuurlijk zonder zich in te late" met 
:of uit te spreken oyer het rechtmatige van het optreden .dier 
Kerk. Besloten in dier voege, deze correspond,ntie aan· te 
knoopen. . . 

2 )'t Verzoek am correspondentie te beginnen met a. de. 
Particuliere Synode van Chicago, R. C. A.; b. de Zuidelijke 
Presb. Kerk; C. de Associate Presb. Church of the South; 
d. de Nederduitsch Gereformeerde Kerk in Zuid Afrika, wordt 
niet toegestaan, omrede Dnze correspondentie reeds zoo uitge
breid is en deze Kerken_zoo ver van ons verwijderd zijn. 
. 3) Het verzoek der Comm. om voortaan den "Stated Clerk" 
vrij te stellen van het afschrijven der synodale Acta in het '. 
groote N otulen boek, toegestaan. 

V. Instructie Classis Illinois: "De Synode wijze aan wel
. ke Kerk~n moeten gerekend worden onder "Kerken van min
der juiste fonnatie," D. K. 0., Art. 82, 9; en op welke gron
den de ChI'. Gel'. Ked, in Nederland.onder dezen term vall." 

Uwe Comm. adviseert der Synode 't volgende: De lezing van 
§ 9, Art. 82, wordt alzoo der Synode voorgesteld: Leden ko
mende van de Kerken die niet tot de Zusterkerken behooren 
en toch aan de Geref. Belijdenis vasthonden, en in leer en le_ 
ven zuiver zijnde, zullen op attest worden aangenornen, mits 

.ze beloven, dat ze zich aan oj)zicht en tncht van den kerkeraad 
zullen onderwerpen. Dit geldt oak voor de leden der tegen-
woordige Chr. Goref. Kerk in N ededand. 

2) Leden komende uit de Ned. Herv. Kerk met attest, zul
len daal-;'op niet worden aangenomen. Overigens oordeelt uwe 
ComI11. dat ze vallen onder Art. 61, § 4, 5, 6, en overeenkoI11-
stig die paragra.af zullen behandeld worden. 

Advies aangenomen. , " 

VI. I'nzake het Verslag der COl11l11. over gronden voor den 
Doop van Vondelingen,Art. 80,19, Acta 1908, (zie Bijlage 
XVI), besluil de Synode iliet op deconclusies van het rapport 
in te gaan. 

VII. Instructie Classis Zeeland. Zij vraagt het advies 



der;>ynode in 
te North Bl<;ndon, ressortee-

. 'rende onder de, Classis onder 
Class is Zeeland tot een gemeente te worden georganiseerd. 
Classis Zeeland aeht het wensehelijk dat er een gemeente kome. 
Classis Grand R.apids West heeft ernstige bedenkingen tegen 
gemeente-stiehting. . Classis Zeeland begeert het advies d~r 
Synode in deze. . 

Overwegende: 1) Dat de peqonen, di~ de stiehting van eene 
,gemeente vragen, tot hvee Classen behooren, nam., Grana _Ra-' 
pids West en Zeeland; . 

2) Dat de zaak wel daar elk del' Class is is behandeld, maar 
niet daor deze Classes gemeensehappelijk, oordeelt nwe Comm . 

. dat de zaak ,maet teruggewezen warden, opdat de beide Clas
ses de zaak gemeensehappelijk tat een gaed einde brengen. 
(Vgl. Snb.XX, Bauer.) . 

VIII. Instrt,ctieCI. H afland: "De Syno.de geve eene ver
klaring van de uitdrukking: "singuliere gawen,"in Art. 8, 
D.K.O, . 

Uwe Comm. adviseel-t te verwijzen naar de zaken in Art. 8, 
D. K. 0., historiseh rustende opArt. 21, K. O. van 1574,te 
Dordreeht. Alzoo besloten. 

IX: Instructie Ct. Illinois: "De :Synode geve een'e duide-' 
lijke aanwijzing van de bedoeling der uitdmkking, vaorka, 
mende in Art.. 41, D. K. 0., "en scholen." 

. De Synode besluit ap deze vraag niet in te gaan. 

X. Instructie Ct. Illinois: "'De Synade verklare nader, hae 
lang persanen, die. lidmaten anzer Kerk zijn en .zieh gevestigd 
hebben ap plaatsen, waar geen gemeente allzer Kerk is, nag 
,beschouwd kunnen worden leden onzer Kerk te zijn." 

,Del' Synade wardt geadviseerd Art. 82, §4, te vermeerde
ren daar deze zinsnede, dat de attesten van zulke leden bij de 
naastbijzijnde gemeente maeten ingediend. Zo.o niet, dan 

, vervalt hun lidmaatschap na een jaqr en zes v{eken. Advies 
aangenomen. 

XI. Instructie Ct. Holla,nd: "De Synade spreke zieh uit, in
dien iemand beroepbaar is gesteld, of deze verhauding maet 



bestendigd worden,.oCJk indi~n hi j niet 
. zieh overgeeft tot anderen arbeid.". . (C/. H olla.nd) . 

Besloten: Indien iemand, beroepbaax gesteldzijnde, hinnen 
drie jaren geen heroep ontvang! en tach begeertdat deze ver-· 
houcling bestendigd warde, wende de zoodanige zich tot" de 

. Classis waaronder hij ressorteer!, opdat deze besluite of zijn 
beroepbaar stelling zal verlengd worden. 

XII. Instructie Cl.·· Illinois: "Kan de doop, bediend door 
zekei"en Ds. G., erkencl worden wettig te- zijn.?"· , 

Uwe Comm. adviseert der Synode dat de Synode verwijze 
naar het besluit welken doop Jvvij erkennen, en indien. de doop 
van D-s. G. met elien eisch overeen~o111-t, te erkennen als wettig. 
(Acta 1906, Art. 35, 1, 2, 3, van het meerderheidsrapport.) 
AlzQO besloten. 

XIII. I nstructie Cl. 1\1 uske gon: "De Synode geve een regel 
aan am een speciale of een vervroegde Synode bijeen te kun

,. nen roepen~" 
U,ve ComIll. ac1viseert dat \vanneer een Classis een ver

vroegde Synode beg'eert, wende zij zich tot de roependekerk, 
die zich wendt tot de Classis waaronder zij ressorteert, en 
wanneer twee genabuurde Classes, clat noodig oordeelen, war
de eene vervroegde Synode samenge,n~epen\ Go~dgekeurd. 

XlV. Instructie Cl. Illinois: "De Synode houde voortaan 
r'ekening met de reiskosten' in de afvaardig'ing naar Synoden 
van andere Kerken, en 'zencle een cler naastbij wo:nenden, OlTI 

onnoodige onko.sten te voorkomen. " 
- De Synocle besInit hiermee zooveel mogelijk rekening te 

honden. . 

XV. Instructie Cl. Orange City: "De Synode .vermeerdere 
·de toelagen cler Emeriti, wegens Q.en hoogen levensstandaarcl."" 

In v~rbancl daarmecle behandeld het Verslag des Emeritus 
Boards. (Bijlage VI.) 

Besloten: 1) De aansla:g voor de Emeritns kas te brengen 
vai1 21 cents per huisgezi'11 op 25 cents. 

2) Goed te ke1)ren de lijst der snbsidie in 't Board Rapport 
geg-even. De tQeIage eehter van -Ds. R. .Drukker word!. ge
braeht vim $200 op $300, op aanbevelend schrijven van Class is 
IIudson. . 



v~rz()el"d,es.B>o"rds 0111 fweemaalper jaar 
Boards zie Art.", 76.) 

XVI. ' Instructie Cl. Omuge City: "De Syriode herzie punt 
p. van het Regleinent Kerkvisitatie,' zoodal de autonomie der' 
plaalselijke kerk gevrijwaard blijve." 

'Besloten, dat men leze: voor "'voorgeschreven"-a.anbevo
lell, e'n voor "kerkbesturen" ......:....-meerdere vergaderil1gen. 

XVII. I"sln/clie Cl. Osl Friesla:nd: "De Synode wijze de,' 
l1alatige gemeenten met 'allen '-ernst .op hare fCleping om den 
arn1eli christelijke'handreiking te doen, en zorge vopr ontwik
ke1ing van hel Diakonaal en vaor doelmatige correspondentie 
van de diakonien onderlil1g." 

Uwe Comm. adviseert: De Synode dringe er bij de Classes 
Dp aan, om nalatige g-emeenten met alleh ernst op hare roe
'ping te "rijzen, 0'111 de annen, zoO' 'J1.oodig, oak 1n andere ge
meenten christelijke handreiking te elDen, en ,zorge voor de, 
ontwikkeling van het Diaconaat en VQor c10elmatige correspon
den tie van de Diaconien onder ling. ·Goedgekeutd. 

XVIII. Instmctie C/. Hudson: "Over de aclie ler verkrij
ging van eeil Christelijk Asylum voor krankzirinigen en ze
nuvvlijde'rs, en van een Sanitarium voor teririglijders, spreke , 
de Synode hare sympalhie uit. ,Zij bevele di! werk der Chris
telijke, barmharligheid aan." , Besloten alzoo Ie doen. 

XIX.' Classis Orange City verzoekl de toeslemming der 
Synode tot het fOfmeeren van een nieuwe Classis vVest van 
de OosteIijke grens van ckn Staat Montana, onde~ den na,1111 
"Classis Pacific," en bestaancle tiif de gemeenten: Conrad, 

, Mont.; Farmington, ~/Iont.; Lynden, \\T ash. ;, ' J\i(anhattan, 
Mont.; New Holland, Mont.; Nyverdal, Can.; Oak Harbor, 
\AI ash., en Zillal,,\AI ash. 

Redenen voor clit verzoek zijn: 'in' it kort: 
(a) De teg'enwoordige zeer gebrekkige vertegelnvoordiging 

der vef vehvijdercle gemeenten ter c1assicale '"\rergade-
ringen; , 

(b) De ree-c\s zeer hooge kosten dier classicale vergaderin
gen, die bij een behoorlijke vertegen,voordiging nog 
meer dan verdlibbeld zouden worden; 



~D~t erteveel 
ombehoodljk ,wordell verricht; 

(d) De inoeilijkhe'id am de behoeften van veruit el- ' 
kaa, gelegen Streken, voora{ ten opzichte vall h~t In
wendige Zendingswerk, te doen verstaan; 

(e) Het groot tijdverlies en de moeilijkheid verbonden aan 
het reiien voor de afgevaardigden dezer gemeenten naar 
de classicale vergaderingen. Toegestaan met blijdschap. 

'XXI. Van Baner (vg1.Art.63, V, en Art. 67, VI'I), is een 
, schrijven, inhoudende de vermelding van eene beweging in

, z,ake de orgaqisatie eener gemeente'in den kom vail andere ge
meenten, die- onder twee verschillende Classes ressorteeren. 

Dit schrijven schijnt een protest te zijn tegen eene'mogelij
ke organisatie. 

Uwe ·Comm. adviseer! op dit protest niet in te gaan, wiil 
de organisatie eener gemeente alelaar nog slechts tot de mo
-geliikheden behoort. 

ARTIKEL 68. 
De morgenzitting wordt gesloten met aanroepingvan den 

naam des Heeren door Prof .. Ten Hoor. 

V rijdag N aIlliddagzitting. 
ARTIKEL 69: 

Na't zingen van Ps. 119: 53 gaat Ds. H. Walkotten in den 
g~bede voar. ' 

Aan Oud. H. A. Rietdiik, primus' van Cl. Muskegon, 
wordt zitting verleend op de gewone wiize. 

ARTIKEL 70. 
Wordt behandeld het Rapport der C ommissie voor de her

ziening der Kerkenorde (bIz. 21-.30 van 't Agendum), en 
in verband daannede het bezwaarschrift van Ds. F. Fortuin , 
tegen het eloor de Commissie geleverde schema. . 

De Comm. voor prae-advies dient het volgende in : 
U we Comm. van prae-advies, inzage genomen hebbende 

van het schema der Comm. van revisie der Kerkenorde, deelt 
mode datbedoeldeCOlmn. voor revisie met,haar arbeid niet 



g'ekC)1n,eri, 
algemeen' wordt het oo,]cde'el 

scJlerna, e,l, vooral begeert te ZlJtn 
punten, waarover ,onder ons geen eenstemmig-

heeft te kiezen. . 
,-,omL[J. is van oorded: 1) datnaardienzij slechts een 

schema voor zich heeft, waarbij nog alles van de uitwetking 
afhangt, het haar niet mogelijk is om op devragen der Comm. 
te an twoorden. 

2) Dat de bestaande Commissie warde gecontinueerd,om 
op de volgende Synode een volledig rapport in te dienen ter ' 
beoordeeling. 

_ 3) Dat de Commissie haren arbeid op voet van de D. K. 
en zoo beknopt mageli j k voortzette. in aanmerking nemen:de 
watook in de Geref. Kerken in Nederland ten dezen opzichte 
gedaan is. 

4) Dat naar het oordeel uwer CommiEsie, het aangeboden 
schema op te breede lijnen is aangelegd, waarin de D. K. 
bijna geheel zou ondergaan." 

Dit advies wordt goedg-ekeurd en de Comm. g-enoemd" 
Acta 1908, Art. 80, 15,gecontinueerd. 

ARTIKEL 71. 
Aan orde g-esteld het vervolg van ' t Rapport der C omm.· 

voor PUBL/CATIE ZAKEN, Acta, Art. 17. 
Het luidt als voIgt: 

Ee1~&aarde Vaders en Broeders, 
N og een tweetal zaken werden uwe Commissie opgedragen, 

am daarover de Synode met advi,es te dienen. 
1. De eerste is aangewezen in een besluit, dat genom(!.fl -is 

door deze Synode, en clat luidt als voIgt: 
"'De Comm. voor Publicatie zaken wordt opg-edragen, om 

bepaling-en te ontwerpen, opclat de redacteurs 'hunne rechten 
'niet te buiten g-aan inbetrekking tot ingezonden stukken en 
de recliten van inzendel's, alsook tot bevordering- van de een: 
heid van De Wachter als kel'kelijk blad." 

Uwe Comm.'biedt del' Synode h~tvolgende aan: 
1. Ingezonden sttikken worden gezondenaan den hoofdre

dacteur. 
2. De beoordeeling omtrenf plaatsing en niet plaatsing van 



ipgezon den . ·~~~'~~~te~:lho~~; LrlOKl: .D;enODJ(en 
dacteui-, in 0: 
leinent, (Acta, Art. 
. '"3.· De hoofdredacteur beoordee1t of een ingezondenstuk 

, woorgeIijk of zakeIijk geplaatst zal worden. . 
4. De medewerkers zijn verantwoordelijk voor de stukken,· . 

die zij voor hun rubriek schrijven. Goedgekeurd. 
IT. Verder werd uwe Commissie opgedragen, om aart te 

wijzen de stukken, die als Bijlagen in de Acta moeten worden 
opgenomen. Goedgekeurd. (De stukken daaririgenoemd 
vindt men als Bijlagen.) 

ARTIKEL 72 . 
. Beslnten te verdagen tot half acht ure. Oud. Heeressluit. 

V rijdag A vondzitting. 
ARTIKEL 73. 

Geopend met 't zingen van Ps. 68: 17, en gebed door 
Ds. ,AI estenberg. 

ARTIKEL 74. 
Behandeld het rapport der Comm. van prae-advies inzake 

de Verslagen der deputaten ad examina, en die den EERE
DIENST betreffencle. Ds. J. M. Ghyse1s rapporteert als 
voIgt: 

Eerwaarde Vaders en Broeders: 
U we Commissie van prae-advies, benoemd am de Engelsche 

vertaling der Belijdenisschriften, rapporten van deputaten ad 
examina, enz" na te zien, en verder voor zaken den eeredienst 
betreffende, heeft de ;,er en het genoegen het navolgende te 
rapporteeren : 

"1. De rapporten van nnderscheidene deputaten ad examina 
werden ingezien, waaruit bleek dat oak met hunne goedketb 
ring de volgende candidaten werden toegelaten tot den "Dienst 
des Woords en der Sacramenten: D. DeBeer, H. Guikema, J. 
A. Ket!, C. Vriesman, H. Mulder, J. H. Mokma, D. Muyskens, 
J. M. Ghysels, L. S. Huizenga, A. Guikema, J. O. Vas, J. 
Weersing, A. Bliek, H. De Vries, L. J. Lamberts,]. M. Voort
man en C: Maring. 



AI,; k~nnisgevillg 
aer dep,)' .. 

• (Zie Ari.,76 voor lijst 

ILBetreffende de voorstellen in re depntaten ad examina : 
1) "De Synode herzie Art. 54, III, Acta 1908 (zie Acta 

190B)dat pnnten 4 en 5 vervallen, als in strijd zijnde met 
Art. 4, D. K. 0., dat de examinatie staan zal bij de.Classis." 

(Classis Orange City.) 

2) "De Synode overwege of Art. 54, III, 4 en 5, ,Acta 
1908, niet behoorde herzien te worden." . 

(Classis Ost Friesland.) 

3) "'Over de deputaten ad examina wijzige de Synode het 
beslnit van 1908 in dezen zin: Dat het recht der Classes om de 
beslissing over de examinatie der eandidaten uitsluitend. aan 
zieh te honden, gehandhaafd worde en tevens hetkerkverband 
tot zijn recht kome." (Cl. Hudsan.) 

U we Commissie aordeelt dat het besluit def Synode 
1908 (Acta Synodi, Art. 54, III), van een zuiver Gere
farmeerd beginse1 uitgaat, n. 1., dat de deputaten ad examina 
. als representeerende een breedere vergadering dan de Clas
sis, het reeht hebben om, wanneer ze bezwaar hebben 
tegen de toelating tot het werk der bediening van een kand'i
daat, de Classis bijaldien deze tot toelating besluit op de be
slissing der volgende Synode te doen waehten. Op geen an
dere wijze kan het kerkverband in dezen tot zijn recht kamen. 
Ten opzichte van het praktisch bezwaar tegen deze regeling 
geldende, merkt uwe Commissie op dat de gevallen waarin 

. Classis en deputaten niet met elkaar overeen kunnen kamen 
uiterst zeldzaam zullen zijn, en dat in zulk een geval de wel
vaart der kerken van grooter gewicht is dan 't gerief van den 
betrokken kandidaat. 

Uwe Commissie adviseert vervolgens: a) dat punt 4 alzao 
verkort wordt: bij conflict tusschen de Classis en de Deputaten 
der Synode staat de beslissing aan de Synod e.. b) Dat punt 
5 geelimineerd worde, aangezien punt 4, zooals gewijzigd,alles 
zegt wat dienaangaande in een kerkorde noodig is. c) Ook 
adviseeren wij punt 6 te elimineeren, omdat ons de n.oodzake
lijkheid noeh de wenschelijkheid van zulk een maatregel dui
delijk is. 



, De S.ynode o""vu" ptl11t<,n 
schrappen, en bij 
l11ina keurstemmen hebben, Pnnten 7 en 8 blijvenstaan. 

III. Inbetrekking tot de nienwe EngelsehePsalmberij
c miilg. heeft uwe Commissie het navolgende te rapporteeren: 

Oven.ucgende, dat de nieuwe Engelsehe Psalmberijming nog 
:geheel onbekend i"s in onzen kerkelijken kring, en ook uwe 

c0111missie niet in de gelegenheid was om die in te zien; 
Overwegende verder dat dit een zeer gewiehtige zaak is en 

aIle overhaasting ollwijs zau zijn, adviseert uwe Comt'nissie 
, ',te besluiten wat de huidige Commissie voor de nieuwe En

gelsehe Psalmberijming adviseert, narrielijk om het aan, de 
vrije keuze der gemeenten over te laten of. ze de nieuwe be~ 
rijming in haren eeredienst willen gebntiken of de oude. 
Dbor dus te besluiten zou de Synode zieh 'nog niet beslist en ' 
voor-altijd aan ~eze vertaling binden. Alzoo besloten. (Zie 

.Bijlagen X~ en XII.) 

IV. Op het Agendum yond uwe Commissie de volgende 
instruetie van Classis Iowa: De Synode adviseere de kerker.a-

. den onzerHollandseh-sprekende gemeenten om pogingen aan, 
te wenden het Psalmgezang te verbeteren door het nieuwe 
psalmboek van Dr. Aequoy in te voeren, waarin de oorspron
kelijke melodien, zooals die gezongen werden in de dagen van 
Calvijn, op lange en korte noten hersteld zijn. Gronden: 

1. Onze psalm-meladien zijn op lange en korte noten her
steld, maar kunnen in vele gevallen niet rythmiseh gezongen 
worden tenzij ze eerst met den- rythmus der woorden in over
eenstemming worden gebraeht, hetwe1k in genoemde uitgave 
gedaan is. 

2. Zu11en onze Psalmen hier te lande duurzame waardee
ring vindell, dan moeten ze weer gezongen worden zooals dat 
gesehiec1de in de dagen der Hervorming. Deze verandering, 
schoon een terugkeer tot den Duden tijd, kan tevens meewer
ken' om on'gereformeerde, onware Amerikanisatie onzer ker
ken te weren. 

3. Vele Psalmme10dien hebben in genoemde uitgave veel 
aan kraeht en sehoonheid gewonnen, zoodat bij eventueele in
voering heel aIlze psalmbundel mettertijd in den eeredienst 

. ' gebruikt kan worden. 
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Iiluitga vezi j nde' van. 
B-duur - afgeschaft en de. hedendaagsche: geb1l1i!<i. _ 

Tn tot dez.ezaak, adviseert uwe Commissie de 
Synode am tezulks t, eloen, n.l.. de kerkeraden te 
adviseeren om pogingen aan te wenden het nieuwe Psalmboek 
van Dr. Acquoy in te voeren, op de gronden in de instructie 
aangegeven. 

B esloten, eene Comm. van drie leden te benoemel1 pm deze 
Psalmen in te zien, in de pers te bespreken tot inlichting van 
ons kerkelijk publiek, en der volgende Synode te rapportee
ren. (Zie lijst der Benoemingen; Art. 76.) . 

V. De door de Synode benoemde Commissie ter vertaling 
van de Belijdenisschriften in het Engelsch, overhandigde ons 
haar rapport (Bijl;ige XIIL) Daar uwe Commissie den tijd 
ontbrak om deze vertaling te beoordeelen, adviseert zij datde 
SY1lode een Commissie benoeme am de vertaling van de hui
digeCommissie critisch te onderzoeken, en de volgeride Sy
node met een voorstel dienaangaande te dienen, Goedgekel1rd., 
(Zie Comm., Art. 76.) 

ARTIKEL 75. 
Daar Prof. E. L. Van Dellen zijn ontslag als zoodanig in

gediend heeft, besloten hem te berichten dat de Synode hier
van kennis heeft genom en. 

ARTIKEL 76 . 
. Het RAPPORT DER COMM. VOOR BENOEMINGEN 

wordt gelezen door Ds. L. S. Huizenga en vastgesteld als 
voigt: 
'E erwaarde Broeders: 

U we Commissie stelt voor de volgende Commissies: 
1. Synodale Commissie: Dss. Groen, Van Goor en Tim-

mennann. 
2. Stated Clerk: Ds. Henry Beets. 
3. Synodale Penningmeestel-: Ds. J. N oOl·dewier. 
4. Commissie voor Kerkhulp: Dss. Manni en Van der Mey 

. en Ouderling Mokma. 
5. Emeritus Board: Ds. Van Vessem en Ouderlingen D. 

Van Loa en Heerenga .. 

/ 



6. Veitegel1woordiger de i"~l1'UUi~l 
ation: Ds. Wm.' Stuart.. , 

7. Commissie Vaal' de Algemeene Kas der Inwendige Zene' 
ding: Primi, Dss. Heynen,H. M. Vander Ploeg 
(Penningmeester), L. S. Huizenga; Secundi, ,'espec
tieve1ijk, Dss. Ahuis, Bosma en Westenberg. 

8. Commissie Vaal' J aden Zending: Dss. Breen, W. Stuart 
en J. I. Fles, en Ouderlingen S. Dekker en J, Meeter., ' 

9. Commissie am plannen te beramen am een eigen J aden 
Zen ding te aanvaarden (Art. 20), Dss. S. S. Van del' 
Heide, J. R. Brink, Wm. P. Van Wijk, M. J. Bosma 
en Ouderling Stam. 

U we Commissie is van oordeel dat deze Commissie infor
matie kan inwinnen bij deverschillende kerkeraden van die 
steden waar de J aden in groote getallen zich gevestigd heb
ben, en door correspondentie haa!' arbeid kan verrichten .. 

10. 'Commissie van Toe)';irht voor De Wachter: Dss. J. W. 
Brink en P. Ekster, Prof. W. Heyns en Ouderling 
H. Bosch. 

11. Commissie voor betel' systeem in vraagboeken en cate
chisaties (Art. 17, VI): Dss. Jonker, Keegstra, Bos

. ma, P. J. Hoekenga en H. Van der Werp. 
12. Benoemingen Vaal' deputaten naar c6rrespondeerende 

Kerken overge1aten aan de Synodale Commissie, die 
rekent met afstanden en onkosten. (Vgl. 67, XIV.) 

13. Benoeming van een deputaat naar de N ederl. Geref. 
Kerken ook overgelaten aan de Synodale Commissie, 
die rekene met de oilkosten. 

14. Deputaten voo,r Heiden Zen ding met hunne secundi : 
Ds. Van Vessem, Prim. ; Ds. Hiemenga, Sec. 
Ds. J. Groen, Prim.; Ds. H. Van der Werp, Sec. 
Ds. H. Beets, Prim.; Ds. R. L. Haan, Sec. 
Ds. H. vValkotten, Prim.; Ds. De Groot, Sec. 
Ds. J. Dolfin, Prim.; Ds. Manni, Sec. 

15. Commissie voor opstelling van Zendingsorde (Artt. 43, , 
44) : Dss. Groen, H. Walkotten, 1. Van Dellen, Hoe
kenga en G. Westenberg. Twee algemeene secundi, 
0111) indien noodig, een vacatuur onder de prirrii in te, 

. vul1en :' Dss. Breen en. Kromminga. 



11. 

18 .. 

(Art. 39) : 
D .. De Jong. 

Commissie om een Zendingsles om de clrie maanden te 
introdnceeren inplaats van de herhalings- of tem
perance les (Art. 39) : Dss. J. W. Brink, L. P. Brink 
~n L. S. Huizenga. . 

Commissie inzake. het Hendriksma protest: Dss. De 
Groot, Keegstra en Tnls, e1, de OuderIingen Rink, 
Wibalda en H. Bosch. 

19.' Commissie am te onderhande1en met de "Banner of 
TruthPubIishing Co." (Art. 17,15): DBS. Veltkamp 
en Kett, en de Ouderlingen Wibalda, H. ]. Grit en 
Heerenga. 

20. Deputaten ad Exam ina : 
Grand Rapids Oost, Ds. Y. P. De Jong. 
Grand Rapids West, Ds. L. Veltkamp, Prim. ; 

Ds. S. Volbeda, Sec .. 
Iowa, Ds. A. J. Brink, Prim.: Ds. 1. Van Dellen Sec. . 
Holland, Ds. R. L. Haan, Prim. ;Ds. Van Vessem, Sec .. 
Hudson, Ds. F. Fortuin, Prim.; Ds. F. Krohne, Sec. 
Ost Friesland, Ds. D. Kromminga, Prim.; 

Ds. Nagel, Sec. 
Muskegon, Ds. P. D. Van Vliet, Prim.; 

Ds. H. Tuls, Sec. 
Zeeland, Ds. J onkman, Prim.; Ds. Smitter, Sec. 
Hackensack, Ds. J. M. Ghysels, Prim.; 

Ds. J. A. Westervelt, Sec. 
Orange City, Ds. J. Timmermann, Prim. 
Illinois, Ds. H. M. Van der Ploeg, Prim. 

21. C0111l11issie voor onderzoek en informatie over verbete
ring van Hollandsch Psalmgezang (Art. 74; IV): 

Dss. Henry Van der Werp, J. A. Kett, en 1\1r. H. Jur-
gens. "':-: 

22. Commissie tot het nazi,n van de vertaIing der Belij
clenisschriften in't Enge1sch (Art. 74, V) : Dss. J. W. 
Brink, P. D. Van Vliet, en Prof. A. E. Brerene. 

Goeclgekeurd. 



'gen, de g-ellle,mt"ri 
, , ,dankte hpt"",pn 

Ds.B. H.Elninkopgedra
,en de Commissie, van Rege1ing 
goede der Synod'; tijdenshare 

>.:,--

~itting bewezen. 
ARTIKEL 78. 

Besloten aan de Synodale Commissieop te dragen, de plaats 
vOor de volgende Synode te bepalen . 
.. , - _. -

ARTIKEL 79. 
Aan den Stated Clerk wordt het recht gegeven om de Acta 

der Notulen naar oude gewoonte te rangschikken en pers-klaar, 
te maken. ' 

ARTIKEL 80. 
De Synode er kennis van nemende dat vele afgevaardigden" 

zonder permissie vertrokken zijn, spreekt hierover hare af
keuring uit, en draagt aim den Stated Clerk op om aande 
respectieve Classes de namen del' afwezigen op te geven, met 
Imoti~' van afkeuring. 

ARTIKEL 81.. 
De President spreekt een kort woord van dank aan de Sy

node van wege de eer hem bewezen en de hulpvaardigheid 
hem betoond, 't welk door den Vice-President wordt bearit
woord op waardeerende wi j ze. marna Iaat de Voorzitter 
de vergadering zingen Psalm 105: 24 en sluit met dankzegging 
en de apostolische zegenbede. 

Was geteekend) 
'Het Moderamen: 

HENRY BEETS, S. C. 

l W. BRINK, Praeses 
l GROEN, Vice-Praeses 
M. VAN VESSEM, Berste Scriba 
W.STUART, Tweede Scriba. 



BIJLAGEN. 

BIJLAGE I. 
Rapport der Synodale Commissie aan de Synode van 1910 

.Waarde Vaders en Broeders: 
Uwe Synodale Comm. heef! slechts weinig arbeid gehacl 

gedurende het verloopen jaar. Volgens opdracht werden er 
broeders benoemd om onze Kerk te vertegenwoQrdigen bij de 
correspondentie Kerken in ons land. De volgende deputateh 
deden dienst dit jaar: 

Ds. S. Volbeda naar de Alg. Synode Reformed Church 
in America. 

Ds. ]. A. Westervelt, General Assembly, United Presby-
terian Church. . 

Ds. E. Van den Berge, Synod Associate Presbyterian 
Church. / 

Ds. C. De Leeuw, Synod Reformed Presbyterian Church. 
Ds. ]. Van der Werp, General Synod Reformed Presby

terian Church. 
Deze hroeders zullen zeker weI rapport. hij de Synode in-' 

d-ienel1. . 
Brieven werden gericht aan de Geref. Kerken in Nederland 

en de Oud-Geref. Kerk van Bentheim en Oost Friesland. 
Van de laatste kwam een schrijven in; de eerstgenoemde zus
t"rke1'k zond het verblijdend bericht dat Dr. H. Bouwman 
l1aar zou vertegenwoordigen. 

Onzeuitnoodiging aan de Geref. Kerk in Zuid·Afrika werd 
tot hiertoe nog niet beantwoord. 

Aan de Synode wenscht de Comm. in overwegingte ge'"uen: 
·1") Of het niet wenschelijk is om .correspondentie aan te 

knoopen me! de Chr. Geref. Kerk in Nederland, natuurlijk 



zander zich iil 
_)l1atige va,i; het:"opti"edelr·clier I(erk.. 

2 lOok zau mve C011lm.gaarnede Synode de vraag willen 
'vQorleggen of-'het niet op den; weg onzel' Kerk 1igt cOITespon
del:tie te beginnen met 1) de Particuliere Synode van Chicago, 
R. C. A.; 2) de Zuidelijke Presb. Kerk;. 3) de Associate 
Presb. Church of the South; 4) .de Neclerduitsch Gereformeer, 
de Kerk in Zuid Afrika. . 

3) Oak verzoekt nwe Camm. U om voortaan den Stated 
Clerk vrij te stellen van het afschrijven der Synodale Acta in 
het groote Notu!en boek, wijl znlks vee! arbeid verelscht die 
onnoodig is nu de Acta geregeld in drnk verschijnl. Zaken 
in comite verhandeld kunnen worden aangegeven door. te ver, 
wi j zen naar de desbetreffende letter van het Synodaal Ar, 
chief. (Vgl. over deze drie pnnten Art. 67, IV.) 

Br. Tanis van Paterson gaf de Comm. kennis van het staken. 
zijner uitgave. van De Kleine S. S. Bode, Sept. 1909. 

U dankend voor het genoten vertrollwen !eggen wi j bij de, 
zen om mandaat wederom in llwe handen. Ook het vierjarig 
termijn van den Stated Clerk is met deze Synode ten einde. 

Met eerbied onderworpen, 
Uwe Commissie, 

J. GROEN, President 
J. MANNI 
K. KUIPER 
HENRY BEETS, S. C. 

BIJI,.AGE II. 
Rapport van het Curatorium der Theologische School en 

Calvin College aande Synode van 1910. 
Art. 51 en v.v . 

. Eerwaarde Broeders in onzen Heere fezus Christus: 
Het Curatorillm komt met het volgende rapport tot uwe 

eerwaarde vergadering, hetwelk hi j met dank aan den Drie, 
eenigen Verbondsgod U mag aanbieden. . 

In de twee jaren toch, die liggen tusschen deze Synode en 
de voorgaande, heeft het de School niet ontbroken aan de 
milde zegeningen des Heeren. Onze· God was goed over onze 

, \ ". 

/, I, 



··School; Hij heeft o,?g 
Over het algemeenwerdmet vlijt en toewijclinggearbeid 
Dit mag gezegd worden van professoren en studenten beide. 
Enkele studenten verlieten de s~hool Of omdat zij den stl\die
gang niet genoegzaam kond.en volgen, Of omdat zi j meenden 
het elders gemakkelijker te zullen vinden, Of omdat de midde
len hen ontbraken, gelijk dit elk jaar aan alle scholen plaats 
grijpt. Niet allen zijn en worden studenten die zich ter school 
begeven. Niemand verliet de school omdat hij of. zij.aan
merking kon m~ken 01' het onderwijs, alsof dit ondoelmatig 
zou zijn. \Veinige moeielijkheden kwamen er voor, slechts 
een enkele illaal, maar tach volstrekt niet van ingrijpenden 
aard; iets waarvoor wi j ten hoog-sten da-nkbaar behooren te 
zijn.- / ~ . 

Onze school breidt bestendig uit, getuige het aantal stu-
.' denten dat onderwijs ontvangt. In het Litterarisch gedeelte 
werd het laatste jaar onderwijs gegeven aan 14H stl1denten in 
de Preparatory School, aan 27 in het College, en aan 31 stu
denten in de Theologische afdeeling. 

a. De Faculteit. 
Ds. G. D. De J ong, door de Synode van 1908, beroepen 

tot professor in de Historische Theologie am de plaats van 
onzen Em. Prof. G. K. Hemkes in te nemen, werd op gebmi
kelijke wijze door Ds. J. B. Hoekstra, President van het Cu
ratorium, bijgestaan door Us. K. Kuiper, bijden aanvang del' 

. lessen, Sept. 1908, bevestigrl in het kerkgebomv van de ge
meente aan Commerce St., te Grand Rapids. De professor 
trad daama Vaal' de vetgadering 01' en hield zijn inaugureele 
rede over "Voorwerp van Onderzoek clel' IZerk'historische 
Vakkender Heilige Godgeleerdheid." 

Prof. J oh. Broene, door de Synode van 1908 benoemd voor 
de Lilt. vakken, aanvaardde oak in Sept. van datzelfde jaar 
zijn arbeid. Wij mogen hierbij niet onvemleld laten dat deze 
broeder to't tweemalen "toe een benoeming ontving van een au-
dere school, die hij tot onze blijdschap niet opvolgde, of schoon 
dit met groote opoffering van zijn zijde gepaard g·ing. 
. En voorts wel·d naar Art. 17, 5, Acta 1908, Mr. John Van 
I-Iaitsma provisioneel voor ~en jaar benoemd tot Instructor- in 
Physics, Biology enz., tegen eeri salaris van $700,· die zulks 
aanvaardde. 



\I "",1.", F-. 
Berkhof enG. D. De J ong als 

" en in de Litt. vakken, A. J. Rooks,A. 
M., K. Schoolland, G, Van den Bosch, A. M., B. K. Kuiper, 
A. B., A.. E. Broene, A. B., ,Wm. Rinck, A. M., J oh11 Broene, 
A.M., en Joh. P. Van Haitsm'a, A. B. ' 

b. De. Leercursus. 
IIi~rover val! weinig to" rapporteeren, aangezien ,er in de 

twee jaren die voorbijgingen weinig verandering is aange
bracht. Nog steedswordthet onderwijs in de Staats Univer
s:iteit van, Michigan. erken.t, en onze stllcienten die claar heen 
gaan, nadat zij aan 011ze school niet verder kunnen stlldeeren, 
omdat wij met het onderwijs nog' niet tot een volledige Col
Jege gekomen zijn, zander admissie examen toegela-ten. Wat 
de nitvoering van Art. 24b, Acta 1908, betreft, daaromtrent 

'heeft het Curatoriu111 het volgende teadviseeren: 
1. Dat de "Seminary Preparatory Course" niet zal WOf- -

den verlengd tot 8 maar tot 7 jaren, en dat met het oog op 
.leeftijd en financieele kracht uitzonderingen 'zu11en gemaakt 
worden va or een korteren cursus, -al naar de omstancligheden 
dit vereischen, 'waarover afzonderlijk kan geoordeeld "vorden. 

2. Het Curatorium heeft er behoefte aan am de SYnode 
er op te wijzen dat het besluit 0111 tot de organisatie va'n een 
volledige College overte gaap, niet kan uitgevoerd worden 
zond~r vern1eerdering van financieele inkomsten; 

,_ c.' De Exa1nens . 
. In Sept., 1908, werden 58 novitii opgenomen: 13 voor den 

Teachers, 22 vom den College, en 23 voor den S,eminary Pre
paratory Cm'sus. In Juni, 1909, gradueerden van het Pre
paratory Department 16 sludenten, en 8 candidaten werden 

_ beroepbaar gesteld. 
In Sept., 1909, werd opgenomel1 het grootste getalnovitii; 

dat tot nog toe in een jaar toegang tot de school verleend is. 
Van d.e 60 gaven zich voor den Sem. Prep. cursus, 23; voor 
den College cm'sus, 22; en 15 voor den Teachers cursus. In 
Juni, 1910, gradueerden van het Prep. Depart. 20 studenten, 
en beroepbaar werden gesteld 9 candidaten. De examens ge
schieden allen,schriftelijk, gevolgd door een mondelijk exa-



al.ge:meetc vall getrouwen 
vande .uC5C."J"UC'U van.het onderwijs· 

do01: de p-rofessoren'- gegeyen, hier en daai-' nag weI 
verbetering kan en moet aangebracht "yorden. 

d. De Financien. 
De boeken van den Pe~1ningl11eester werden steeds in goede 

m-de bevonden. De staat der verschillende kassen is a18 voigt: 

.1. Schoolfonds . 
. Geld aan hand Mei 31, 1908 ................... $ 6,182.08 

Ontvangen van Juni 1, 1908 tot Mei 31, '1909 .... 16,90'7.11 

$23,089.19 
Uitgaven ......... : ............ : ........... 1'7,2'71.89 
Geld aan hand Mei 31, 1909 ................... $ 5,81'7.30 
Ontvangen van Juni 1, 1909, tot .Mei 31, 1910 .... 18,1'70.58. 

$23,98'7,88 

Uitgaven ................................. . 
Geld aan hand Mei 31, 1910 ...... ; ... '.' ...... . 

2. Bibliotheekfonds. 
Ontvangen van J uni 1, 1908, tot Mei 31, 1909. : 
Uitgaven ........................... , ......... . 

. In kas Mei 31, 1909 .....................•.... $ 
Ontvangen van Juni 1, 1909, tot Mei 31, 1910 .. :. 

$ 
Uitgaven ..........................•......... 

Mei 31, 1910, te kort ten nadeele del' School kas. ;$ 
Waarde .der kas als staand fonds .............. $ 

3. Dormitory. 
Ontvangen van Curs us 1908-1909 ............. $ 
Ontvangen van Cursus 1909-1910 ............ . 

20,4'74.15 
3,513.73 

405.75 
35'7.74 

48.01· 
255.00 

303.01 
506.72 

203. '71 
5,800.00 

901.76 
84'7:00 

$ 1,'748.'76 



.-.... -, ,"", ,; .. - .. , , , , 

$ 1,764.47 
Ten nadee1e van de Theo!. School kas; ......... $ 15.71 

4. Doll(J;Y-fonds. 
Geld aan hand Mei 31, 1908 ................ : . $ 
Ontvangen en uitgekeerd'aan Aig. Kas 1908c1909 

• Ontvangen en uitgekeerd aan AIg. Kas 1909-1910 

fu kas ....................................... $ 
5. Algemeene School Kas. 

Ontv. en uitgegeven aan de C!. kassen 1908-'09 ... $ 
Ontv. en uitgegeven aan de Cl. kassen 1909- '10 .. . 

6. College fonds of fOrlds voor de uitbreiding 
van het Lilt. Dept . 

263.00 
34.00 
34.00 

263.00 

89.50 
106.50 

. Waarde der kas Mei 31, .1908 ................. $ 30,369.65 
Oritvangen van Jurii 1, 1908 tot Mei 31, 1909. . . . 1,434.11 
Ontvangen 'van Juni 1, 1909 tot Mei 31, 1910."... 348.89 

$ 32,152.65 
Totaal voor gemaakte onkosten. . .. . . . . . . . . . . . . 307.41 

$ 31,845.24 
Uitstaande ge1den Mei 31, 1910 .............. $ 30,250.00 

" Geld aan hand Mei 31, 1910 ..... .".. . . . . .. . . . . 1,595.24 
c. De Synode wordt verzocht om de volgende zaken in 

overweging te neri1en: 
1. De Synode besluite het Reglement voor de Theol. en 

Calvin College te wi j zigen. 
. 2. Daar er reeds aanvragen gedaan zi jn met betrekking 
tot het verkoopen van ons tegenwoordig schoolgebouwen 
grond aan Fifth en Madison Aves., zoo vraagt het Curatoriu11l 
instructie hoe in deze zaak te hande1en.· . 

3. Het Curatoriu11l overtuigd zijnde van de noodzake
lijkheid om de traktementen der professoren te verhoogen, 
dringt bi j de Synode krachtig op deze verhooging aan, \er
wijl de Synode dan tevens de bronnen aanwijze waaritit deze 
meerdere uitgaven kl1nnen bestreden worden. 



'\c. HetC~ratb,,;ul11 aclviseed deSynode 
het College ilangaaride drie, Lilt. Professoren' met 
cipal zitting bebben als adviseurs. 

,5. DatMrc John Van Haitsma door de Synode herbe·· 
,noemd "varde als InsJructor voar den ti j d van twee' j aren. 
. .. G.'Het Curatorium vestigt de aandacbt er op dat Prof. 
E. L. Van Dellen het Curatorium beef! medegedeeld dat hij 
niet meer tot ODZe school zal terugkeeren. Daarom vraagthet 
Curatorium of de Synode deze plaats kan aanvullen door een 
professor in zi jll plaats te benoemen. 

Verder heeft het Curatorinm te raoporteeren inzake de 
volg'encle o1'drachten: ",' 

a. Dat ter voorziening in het gebrek aan plaatsruimte 
een gebouw is gezet 01' den N. O. hoek van de Campus, aan
gezien er geen geschikte gelegenheid \vas om t~ huren of te 
koopen in de nabijheid cler school. Dit gebouw is hoofdza
kelijk voor laboratorium ingericht en kost $1,801.36. Zie 
Art. 24, ,Acta 1908, 

b. Voorts het volgende in verband met Art. 24, 1908: 
01' de Curatoren vergadering, gehouden 10 Sept., 111'08, ' 

verscheen Mr. J. D. Clement van. Kalamazoo, Mich., met een 
aafibod om cle "Michigan Female Seminary Property" te. koo
pen voor een zeer geringen prijs. Deze property bestaat nit 
14 akkers grond, twee groote gebouwen en een klein gebouw. 
Tevens cleelde hij mede, na volledige beschrijving van grand 
en gebouwen gegeven te hebben, dat de burgers van·Kalama
zoo wel gewillig zouden zijn om een gedeelte van den gerin. 

,'gen koopprijs bij elkaar tro willen brengen, zoo het Curatorium 
de school naar ,Kalamazoo zou willen verplaatsen. 

Ret CuratoriulTI vaardigde een cOlllmissie af om een nauw
'keurig onderzoek in te stellen, die een volledig. rapport daar
van des tijds in De Wachter heeft gegeven. Het gevolg was 
dat er 01' 16 Dec., 1908, wederom een Curatorium vergade
dng gehouden werd en weI te Kalamazoo, om over dit aan
bod te beslissen. Het Curatorinm vond echter geen vrijmoe
digheid om dit aanbod te aanvaarden. 

Tevens werd 01' die vergadering een aanbod ingediend 
door Judge B. J. Oosterbaan, afgevaardigde tot onze ver
gadering door'de Chamber of Commerce van Muskegon, 
Mich., met ,een aanbod om 10 akkers grand in de stad ,Muske' 



a~n 'de to zoo wi j gene-
gen mochten zijnom des,hool , " te verplaat-

sen. Oak ditaanbod durfdehet Curatorium,niet.aanvaarden. 
V oorts werd nog een aanbod ingediend van ,de }3oard of 

Trade va.n Grand Rapids, Mich., en weI datdeze wilde onder
nemen am $10,000 bij elkaar te brengen voor een stuk grond 

. in, Grand Rapids, zoo het Curatori,um k011 besluiten am de 
school te Grand Rapids te laten. Doeh waa,r dii aanbodgec 
daan werd onder zekere bepalingen, werd het daardoor on
mogelijk gemaakt voor het Curatorium am het zoo te aan
vaarden. Van al de voorgaande verhandelingen zijn o11zeker-

. ken desti jds breedvoerig ingelieht door breede verslagen in 
De Wachter. 

In Iuni, 1909, werd andermaal een aanbod ingediend door 
Grand Rapids, waarop het Curatorium meende te moeten in-

- gaan, aangezien het ove'rtui,gd was dat hiercloor naar het'-bo
vengenoemde Art. werd gehandeld. , ,De Board of Trade hield 

,zijri aanbod~ maar nam, na eenige bearbeiding, de voor het 
Curatorium stootende bepalingen tenig, zoodat deze moeie
lijkheid wegvieL Boven hetaanbod van, den Board of Trade 
werd tevens door eenige onzer kerken sehri fteli jk eene belofte 
gedaan en weI: 

Van de kerk aan Commerce St. $1.00 per huisg,zin jaar
Iijks voor tien jaren. 

Lagrave St. $1.00 per huisgezin jaarlijk:s voor vijf' jaren. 
Burton Heights $1.00 per huisgezin jaarlijks voor'vijf 

jaren. , 
Broadway $1.00 per huisgezin jaarlijks voor tjen jaren. 
Oakdale Park $1.00 per huisgezin jaarlijks voor lien jaren. 
Legrand St. 50 cent per huisgezin jaarlijks va or tien jaren. 

Voorts werd medegedeeld dat in de kerk aan East St. 
reeds over $800 geteekend was, en dat er een Comm. in Grand 
Rapids werkzaam was om oak de omliggende gemeentenbui-
ten Grand Rapids te bearbeiden. ' 

Alles te zamen kon dit aanbod op een kleine $20,000 ge
schat worden. En waar het bestuur in den Board of Trade 
elk jaar veranderd, en waar het stuk land, waarop het Cura~' 
torium het oog gevestigd had, niet kon gehouden'worden dan 
legen verhooging van pri j s, zoo kon het niet anders dan dit 
aanbod aanvaardenyoor O'nze kerken. Het benO'emde dam'om 



1110et worden dat van den Board 6f Trade. 
tof hiertoe.maar ontvangen is de som van $6000, doch dar met 
inbegrip van alle onkosten $10,705.00 geteekend is. De on-, 
kosten bedragen $1,412.85. 

Tien akkers land zijn gekocht. Deze zijn gelegen ongec 
veer een mijl oost van ons Theol. Schoolgebouw. 

c. 01' dringend verzoek van Classis Grand Rapids Oost, '.' .' 
en 01' het verzoek van de Faculteit, en in aansluiting aan Art. 
39, IV, 7e, Acta 1902, besloot het Curatorinm een Financieel . 
Agent te benoemen. DezG; naam echter' werd veranderd in 
Edncational Secretary, doch dat bij de ornschrijving van het 
werk er opgelet zan worden, dat het bepaald moet worden 
tot nitbreiding van de financien. Tot tweernaal toe werdeen 
roeping uitgebracht, eerst 01' Ds. H. Beets en daarna 01' Ds. 
1\1. Van Vessem, doch beiden bedankten voor deze benoe
mmg. 

Het Curatorium adviseert de Synode, met. bet1:ekking tot 
de finantieeJe behoeften, en vooral met betrekking tot de nit- ;' 
brei ding van de College, een Educational Secretary te be
noemen, met de omschrijving van zijn arbeid als hierboven 
bepaald is en het Curatorium het vorige jaar ten uitvoel' 
bracht, namelijk, dat het zal zijn om de finantieele inkom8ten . 

. nit te breiden en de belangen van onze school in het algemeen 
bij het volk te behartigen door onze beginselen bij ons volk 
duidelijk te maken. 

d. Tn verband niet Art. 37, Acta 1908, en Art. 79, Acta 
1906, hiedt het Curatorium het volgende der Synode aan: 

Dat leer, kerkelijke positie, lingnistische bekwaamheid 
(waarbij nag kan genoemd worden wijze van benoerning) zijn 
bepaald in de K.O., het Reglernent voor de Theol. School, 
en Synodale Bepalingen. 

Aangaande de andere vereischten kan het slechts alge-. 
meene 'wenken- geven op wat -de Synode vraagt, waar zij niet 
-aangecluid heeft van vielkel1 aard deze moeten zijn. 

1. Omdat anders niet goed te beoordeelen is de bekwaarn- . 
heid van een professor, wat kennis' aangaat, worden voortaan 

- de pfofessoren, indien en, voorzooverre mogeIi jk, benofmcl 
vool' bepaalde vakken. 



In ' i110et <de 
eisch ,die in ons land doorgaans ,!;",,,"U 
zer in de vakken aan -inrichtingen van o'ngeveer-- denzelfden 
rang als de onze. 

a. De professor moet behoorIijk inteIIectueeIe capaciteit" 
bezitten,: ' 

b. De professor moet b"ij den \ToOl-tduur, voorzooverre ~~ 
zijn tijcl dit toelaat, zich wijden aan verdere studie, ook be
paaldelijk voor zijn vakken; 

c. De professor moet behoorlijke paedagogische tact be-
zitten; .-

d .. Niet door ouclerclon-c of zwakheicl onbekwaam zijn 
voor arbeid. 

3. De finale beslissing of aaN deze vereischten voIda'an 
wordt, blijft in elk voorkomencl geschil tusschen Curatorium 
en professoren, aan het lichaam dat benoemt. 

Zoo de bovenstaande bepalingen mogen aangenomen war
, den,adviseert het Curatorium de Synode om deze bepalingen 
ook van toepassing te 'maken op de professoren die 11U nog 
voor bepaalden tijd beroepen zijn. ' , 

Met eerbied onderworpen, 
Namens het Curatorium, 

J. MANNI, Scriba. 

BIJLAGE III. 
Rapport van de Commissie der.Algemeene Kas der 

Inwendige Zending. 
Laapende aver de Iwee larIn, van Junl 1908·1909; en Junl 1909·1910. 

JUNI 1, 1908-1909: 
Stand der kas J uni 1, 1908 ........... $ 227.57 
Ontvangen ....... ;............... 4307.14 

Te zamen ............. '.' .. $4534.71 
Uitgave11 ......... ..... . . . . . . .. . .... 4411.14 

Saldo ... , ............ : .... $ 123.57 



De. toelllger( 
Grand R~pids Oost .; ...... , ........ $ @O.OO 
Grand Rapids West ........... ::.. .. 600.00 
Iowa ...... : ...................... 1700.75 
Holland .................. :......... 500.00 
Qrange City ............. '. . . .. . . .. 3500.00 
Muskegon ..•..................... 500.00 
Ost Friesland ..................... 900.00 
Hudson en Hackensack .... ,........ 1500.00 

Uit het Lubberscfonds was $31>0.00 .geleend, maar de~e 
som werd aan dat fonds terngbetaald. 

Besloten werd het kapitaal als een staandcfonds te beschouc 
wen, en alleen van de interestgebrnik te maken. . 

Ook-werd besloten het sall'ris van den Penningmeester en 
S'criba tot op de helft te verminderen. 

JUNI 1, 1909c1910. 
Stand der kas Juni 1, 1909 ........... $ 123.57 
Ontvangen ........................ 4581.55 

Te ~amen ..... : ............. $4705.12 
Uitgaven .......................... 3584.75' 

Saldo ..................... $1120.37 

Toelagen voor de Classes vastgesteld als voIgt:. 
Grand Rapids West , .. ": ........... $ 600.00 
Grand RapidsOost................. 500.00 
Muskegon ................. :'.. . . . . .. 500.00 
Ost Friesland ........... :......... 900.00 
Iowa ............................. 2500.00 
Orange City ...................... 3000.00· 
Illinois ............................ 900.00. 
Hudson en Hackensack............. 1500.00 

Te zamen ................. $10',400.00 

De Commissie deelt mede, dat, zoo de. nieuwe Classis 
Pacific mocht gestichl worden, de $3000.00 vastgesteld als 
toelage voor Classis Orange City aan de nieuwe Classis zal 
worden overgedragen.· . 

Nog: dat van de $1500.00 noodig voor Classes Hudson 



N og: dat, zoo wor-~ 

cieri, <~l-aarvoor' een zal noodig zijn-; 
De volgel1de personen worden van de verschillende Clas"es 

aan de Synode ter approbatie voorgesteld: ~ 
Grand Rapids West, Ds .. Bosm'l. 
Grand' Rapids Oost, Ds. Ekster. 
Muskegon, Ds. Keegstra. 
Orange City, Ds. Heynen. 
Iowa; Ds. I. Van Dellen. 
Ost Friesland, Ds. Ahuis; 
Illinois, Ds. R M. Van der Ploeg. 
Holland, Ds. M. Van Vessem. 
Hudson, K. Van Goor. 
Hackensack, Ds. L. Huizenga .. 
Zeeland wees niemand aan. 

P. EKSTER, Sec. 
Grand Rapids, June 14, 1910. 

P. S.-Oj> onze Juni vergadering, 1910, werd vaStge
steld, dat de Secretaris voortaan zijn werk gratis zal verrich-

. ten. E. 

BIJLAGE IV. 
Rapport des Boards der Heiden Zending 

aan de Synode van 191 O. 
(Zie Art. 39 der Acta.) 

Waarde Vaders en Broeders: 
U w Board der Heiden Zen ding heeft de eer en het genoe

gen u thans naar Reglement te rapporteeren, en weI als naar 
gewoonte achtereenvolgens overhet Zendingsveld, de Zende-

. lingen, het Zendingswerk, het werk des Boards, en tenslotte 
V oorstellen des Boards aan uwe Eerwaarde vergadering. 

,I. ]jET ZENDINGSVELD. Dit is nog steeds gelijk in' 
1908, Zuni, Tohatchi, en Rehoboth. AIleen te Rehoboth werd 
het aantal kinderen vermeerderd. Ii\T aren er in 1906 achttien 
verpleegd, 'en in 1908 zes en twintig, op heden worden eracht 
endertig kinderen. van den Navaho stam, verzorgd en opge" 



voedop CI1JC"lSl:en 
van 1908, en ,,;~:1 '"r;w 

" Etta Becenti, overleden24Mei, 1909, en diie verlieten". de " 
school nazes jarig' 'verblijf, n.1. Albert Gardiner, John Elliot 
en Gertrude AlgeL Eerstgenoemde wordt opRehoboth ge
employeerd- als helper van den superintendent en verleent goe
den dienst, hoewel op heden helaas aangetast door tuberculose 
in den voet. ~ 

Zeven kinderen werden er opgenomen gedurende hetlaat
ste schooljaar, en weI Roy Johnston, 8 jaar, ondersteund door 
de jongelieden der Eerste gemeente van Englewood; Chicago; 
David Livingston, 8 jaar, S. S. Paterson I; Ci Peslakai, 5 jaar, 
Hope Ave. S. S., Passaic; Dolth Wood, 12 jaar,N. N. Zee
land I; Nonabahi Murphy, 9 jaar, Broadway S. S.; Catherine
Murphy, 9 j aar, Alpine Ave. Mis;;ion class, en N onabahi D~ 

.. Groot, 1;) jaar, S. S. Coldbrook, Gl'and Rapids. 
Gedurende hetvorig schooljaar werden opgenomen: Eger"" 

·ton Young, S. S. 9th St., Holland; Mark Cook,. 8 jaar, S. S. 
Roseland I; John Cook, 9 jaar, S. S. Overisel; Nellie Wil
liams, 12 jaar, Zendingsvereeniging \;If alnut St., Kalamazoo;. 
Jeanette Paton, S. S. Lynden, Wash.; Elisabeth Smith, 10 

. jaar, S. S. Prospect Park, N;. J.; Julia Smith, 9 jaar, Young 
People, Graafschap; Eml11a Bode, 6 jaar, Young People,Fif1h 

. Ave., Grand Rapid;;; Willemina Beets, 9 jaar, Y otmg People, 
Lucas, Mich., en Dorothy Livingston, S. S. Third Paterson, 
N. J. Voor elk dezer kinderen wordt $100 per jaar betaal,!. 

Verschillende verbeteringen· werden of worden aange
brach! op het Zendingsveld, wat de behuizing aangaat. Te 
Rehoboth werd het eigenlijk zendingshuis aanmerkelijk ver
groot,iets zeer noodzakelijk;;, er werd een pomp machine ge
kocht, waterleiding aangebracht, en tegenwoordig js men bezig 
een nieuw reservoir te l11aken op een heuveltop in de nabi jheid 
der inrichting. Ook werd een laundry gebouwd en kleinere 
gerieven aangebracht. " Wat natuurlijk heel wat heeft gekost 
g~durende de laatste,twee-jaren, ingesloten verrneercieri.r-g van 
den veestapel. 

Ook te' Z,.n; werden er verbeteringen aangebracht in het 
zendingshuis err den stal; terwijl het achterdeel der kerk werd 
ingericht voor een schooltje, ruimte voor eendozijn kinderen 
bevattend. '. 



'l'6hq,tc"" weni evenzeer gearbeid om .de ·behuizing-.te 
verbeteren. Vaar den tolkwerd eenhtlisje gebouwd. 
den is men dll,lkbezig een kerkte bouwen, die op $6000 wordt 
geraamd.Broeder J. Spijker van Zeeland, Mich., boadzijne 
.diensten gratis aan om het gebouw op te richten. 

TI. DE ZENDELINGEN. De missianaire dienaren des . 
Woords zijn nog steeds dezelfden, Dss. Brink en Frijling. 
Laatstgenoemde broeder werd in Februari, 1909, door lorrg~ 
koortsen aangetast en was aan den oever des doods. De Hee- . 

. re echter herstelde wederom, Zijn Naam tot eer. 
In October, 1908, arriveerde Miss Nellie De Jong van 

Platte, S. D., te Zuni, om als onderwijzeres te fungeeren en 
ook om "field-matron" werk te verrich~en. Een aandoening 

. van het hart noodzaakte superintendent Mark Bouma am op 
9 December, 1909, Rehoboth te verlaten. Mr. J. H. Bos
scher, die op 3 December, 1909, arriveerde, werd zijn opvol
ger. Miss Jennie Bartels vertrok evenzeer. Miss Johanna 
Dieleman began den atbeid als "hayS' matron" op 19 Novem

'ber, 1909. Miss Tsah Tsoh assisteert de huishoudster. 
Overigens is het Rehoboth personeel hetzelfde als in 1908. 

III. HET ZENDINGSWERK. Dit ging geregeld zijn 
gang, behalve te Zuni gedurende de krankheid van Ds: Frij
·ling. Hoewel diens gade en Miss De J ong in de behoefte 
trachtten te voorzien. Gedl1rende 1908 bezocht Ds. Frijling 
ongeveer 250 gezinrten en kreeg 425 bezoekers. Dit jaar wer
den er 100 gezinnen bezocht en 250 Zunies bezochten hem. 
In 1908 kwamen er op Zondag van 5 tot 20 in de kerk gedu
rende den morgendienst. Tegenwoordig is het toehoordertal
rangeerend van 10 tot 20. Veel beter is de opkomst des Zon
dagsavands in de regeeringsschool te Black Rock, enkele mij
len van Zuni. Sinds den herfst van 1.909 spreekt Ds. Frijling 
daar voor een gehoor van ongeveer 90 Indianen, ben evens de 
gouvemements geemployeerden, en naar het schijnt neemt de 
belangstelling . er aanmoedigend toe. De Board vemamals 
kennisgeving dat Ds. Frijling aall Broeder A. Vander Wa
gen, sinds hi j wederom tot onze Kerk terugkeerde, toestond" . 
om des Zondagsavonds toespraken te richten tot de Indianen 
di~ in het Zuni kerkje komen, terwijl Ds. Frijling dan in de 
Black Rock school optreedt. Gratis verleent br. Van derWa
gen deze diensten. 



p-elrepiel,l gearbeid in catechisatie en 
er op Sabbath morgen-en avond-

dienst wordt gehouden, onder leiding van den snperintendent; 
des mOl'gens meer voor de kinderen, aan de hand van de S, S, 
les,_ en's ayonds, 111et preeklezen, meer voar -de ouderen vah 
jaren berekend, 

Er werd het laatste jaar 1039 nren onderwijs gegeven in 
,deschooL Er is behoefte aan meer ge1egenheid om de jon
gens teonderrichten in handwerken en landbouw. De vele 
diensten door den superintendent te verrichten, elken dag, la-, 
ten hem niet genoeg tijd over om zich'aan het practisch onder
wijs te wijden, Ook onderwijst Miss Hmiog een klasse in 
de Navaho taal. 

Met heel wat Il1dianen bezoekers wordl ergesprokel1 over 
het eone noodige. De arbeid op Rehoboth werd zichtbaar ge

'zegend, daar -er 01' 29 April, 1909, zes meisjes werden ge
doopt: Gertrude Alger, Lilian Carey, Etta Becenti, Nona 
Gordi, Clarissa Pierson en Christina Belz, en in Juni daarop 
werd, Albert Gardener gedoopt, 

Wat zichtbaren zegen aal1gaat, daarvan getuigt vooral wat 
er te Tohatchi gebel1rde. Op '7 Febrl1ari, 1909, werden er 
twee jongelieden door den Heiligen Doop in de gemeente op
genomen; op 1 Meidaarna deden er 27 beli j denis en werden 
gedoopt; in Januari, 1910, werd een achttiental opgenomen, en 
01' 15 Mei van dit ja,ar werd er een veertiental toegevoegd tot 
de beli j den de Kerk des Heeren, 

Voorwaar, weI moge ook de Synode den Heere loven voor 
de zichtbare resl1ltaten te Tohatchi! 

Geenwonder, dat Ds. Brink zich bemoedigd gevoelt in het 
werk aldaar. Te Tohatchi, vroeger zonder eenig beJijdende, 
Navaho, is thans materiaal genoeg tot de institneering eener 
gemeente onzer Kerk. 

De arbeid de, Evangelies wordt te Tohatchi voortgezet als 
voIgt: Zondagsmorgens te 10 nnr Sabbatschool; namiddags te 
2 unr, Bijbeloefening met de 'jongedochters-bekeerlingen; 
3nur, met de jongelieden der gemeente, en des avonds te '7 
uur godsdienstoefening, 

De catechisaties zijn als voIgt: Woensdagsavonds met de 
geheele, schog1 te Tohatchi; Zaterdagsnamiddags te 2 unr " 
met eene voorbefeidingsklasse van jongedochters, en te 3 -UUf 



, ~nlet (lito iimgelieden, Deze' di,:nsien ,w,rml~n 
door gehouden. , " 
" Taalstudie en vertaalwerk'werd voortgezet. Het werk on~ 
der de' oudere N avahoes wint veld,ook door den,!.rbeid van' 
den talk, Edward Becenti, die veel doet ain "'hogan" bezoek 
en aan het toespreken van kleinere vergaderingen. Van zijn 
arbeid wordt loffelijk getuigd. 

pe verhouding met de regeerings.:.beambten is zeer gunstig. 
In betrekking tot het Zendingswerk moet nag speciaal ge

wag- gemaak~ van het openen def dagschQol te Zu.ni. In Oc
tober, 1908, began Miss De Jong dit werk, eerst met de kinde
ren van Ds. en l\1rs. Frijling a11een, en na een paar weken 
rriettwee en kart daarop met vier Zuni kinderen. Thans zijn 
er9 Zunies op de schoollijst, behalve een Mexikaantje; en drie 
blanke kinderen. Vvat de Zunies betreft is Miss De Jong ge
noodzaakt am ze geregeld te reinigen, terwijl de zending de 
kosten betaalt van de enkele kleertjes die de kinderen moeten 
hebben zullen ze op eenigszins fatsoenlijke wijze ter school 
kunnen wezen. Miss De Jong doet het vereischte naaiwerk,en 
heeft door dit alles de handen te vol am "field-matron" werk 
te do en, zooals eerst bepaald. Zal dit werk door haar worden 
verricht dan zal haar eene hnlp moeten worden beschikt voor 
het strikt huishoudelijk deel van den arbeid met deZuniklei
nen. Hun ouderdom rangeert van 6 tot 12 jaar. Elke dag 
heeft 5 schooluren. De opkomst is tamelijk geregeld, dank 
zi j den arbeid van een Znni, die de kinderen des morger18 op
baa!t en daarvoor een dollar per maand ontvangt voor elk 
kind. Maar het schijnt dat gedurende den danstijd der au de 
Zunies oak deze kinder-ophaalder onmachtig is am de kleinen 
ter' plaatse te bezorgen. Z66 gehecht is.de Zuni Indiaan aan 
den vooryaderlijken godsdienst, waarvan de dansen de cere
monien zijn. ,WeI mag de Zun'i genaamd worden een "cita
del" des Satans. Maar met des Heeren hulpe iul1en er?e
ker Gok weI triomfen des kruises behaa!d worden in deze plaats 
nainelijk zoO' wij niet verslappen in den krijg onzes Gods met, . 
het zwaard des Geestes. 

IV.. HET WERK DES BOARDS. De Board vergader
de tweemaal in gewone zitling, en de Uitvoerende Comn ... ne
gentienmaal; behalve eene extra vergadering; De Comm. be" 

'handelde de loopende zaken, in aile gewichtige aangelegenhe-



'dell, 'm_et ont-
'vingen dieledeneeh ven-ioht- ' 
te werk,ten'lijl van, :verdgege-
yen in De Wachter, ge1ijl< dit laatste Jarengere, 
geldwordt gedaan, terwijl tusschentijds ook gedttrig werd ge, 
rapporteerd in het pas genoemde blad over de voomaamste 

,aange1egenheden, waarvan' oHicieel verslag kon worden, gee 
geven. / 

Verschillende, beroepen werden uitgebracht, dochtelkens 
te vergeefs. Met de benoeming van den zendiligs-arts echter, 
door de vorige Synode toegestaan,werd men door goeden 
uitkomst verblijd: Nadatwij eerst getracht hadden een on
zer jeugdige doctors voordit werk te bekomen, slaagde de 
Boarder in om Dr. Wilbur P., Sipe te engageeren als zen dings
arts voor Rehoboth. Deze broederis een medisch doctor, in 
de krach! zijner jaren. Hij werd sterk aanbevolen dobr de 
Conferentie. Hij geef! een schoone praktijk te Flagstaff, 
A"rizona, op 0111 zich naar den wensch zijns hatten teO kunnen 
wijden aan het zendingswerk onder de Navahoes. Zijne be
gaafde vrouw was vroeger reeds in dien, arbeid,bezig ond,er 
dienzelfden stam, misschien een der hoofdoorzaken waarom 
zij beg-eerden ,zich bij ons aan te bieden, daar de Presbyteri
sche Kerk, waartoe zij behoorden, geen medisch werk onder 
de Navahoes verricht. Dr. Sipe is sinds jaren oudeding in 
de Presb, gemeente te Flagstaff. , Op eene speciale Comm.' 
vergadering 01' 18 Sept., 1909, gehouden, waren Dr. en Mrs. 
Sipe persoonlijk tegenwoordig. ' 

Gelijk reeds vroeger per brief zoo verklaarde hij ook nu 
'in persoonlijk onderhoud, zijne trouw aan de Calvinistische, 
'belijdenisschriften, die de Presbyterische Kerk met de onze 
gemeen heeft. -Beide, de Dr. en zijn gade, maakten op de 
Comn1. een zeer gunstigen indruk in ieder opzicht, niet het 
minst in hun bescheidenheid en ernst. Daarom werd er met 
vri j!j1oedigheid tot de oHicieele benoeming overgegaan. De 
Doctor verblij dde ons met aanname, en in het laatst van J uni 
van dit jaar hoopt hij te Rehoboth den arbeid te beginnen in 
den hulpdienst der medische zending. Hij zal aan het hoofd 
staan van het Rehoboth hospitaal, en in overleg met de Con
ferentie, den arbeid regelen en verrichten. Wanneer de weers
ge1egenheden het toelaten, zal hij met een hospitaal wagen 

" :~ ,-. 



door o,n5 iZ:~~,eir'~~i~~~;~I(;; wellieht een onzer jiOlllgiiig:e b 
dienen. Met zijllen dienst tot 
Indianen zal l1ij door persoonlijk onde:rhc)ucl, 
door toespraken, arbeid 'tot het zideheil N avahoes paren, 
llatuurlijk zonder in te tre<lenin het ambtelijk werk van een 
geordend Diel1aar des \¥ oOl-Cls. 

Zoodra het haspitaal gereed is zal hij met zijn gezin daar 
vooreerst in vvon~n, in een afgesloten vleuge1 van het gebouw, 
ter waning ingericht, doch z66 dat het ter eeniger tijd als hos
pitaal afdeeling zal knnnen dienen zoodra zulks noodig is, 
wat zeker nag weI heel wat tijd dnrenzal. VaorIoopig, tot 
het hospitaal gel~eed is, strekt. de waning van den superin
tendent hem en de zijnen ter huisvesting. 

Van het hospitaal gesproken,daarmede heeft de Board 
heel w,lt moeite gehad. Eers! am het tot zulke afnletingen 
te brengen dat de bonwkosten niet. te haag ]jepen. En toen 
men ten slotte een aannemer had verkregen am het gebonw 
van 36,,72 voet op te zetten voor $6,986.18; maakte de man 
zooveel llitvluchten dat er van den b,ouw niets kwam. Waar
schilnlijl< doordat hij zag dat hij het werk voor te lagen prijs 
had aangenomen. In het begin dezes jaars, toenzijn contract 
ten einde liep, heeft de Board geweigerd verder met hem voort 
te gaan en 01' 3 Mei, 1910, werd er een contract geteekendmet 
de firma W. D. Lovell van Minneapolis, Minn., am het hos
pitaal te bouwen voor de sam van $8,200.00. Tegen 15 Sept., 
1910, moet het gereed zijrl, of de aannemer betaalt $5boete 
per dag. Hij heef! borgtocht gegeven voor het geheel bedrag 
van $8,200.00. In het begin van Juni is het werk begonnen . 
onder opzicht van Mr. Walter Aardappel, een lid onzer Kerk, 
die als civiel ingenieur reeds e11kele jaren vaorden heer Lovell 
arbeidt in· het velTichten van groote bouw-ondernen1ingen 
voor de reg·eering. Het feit dat Mr. Lovell juist bezig was 
inChinlee, een zestig mijlen van Gallup, een groat gebouw op 
te zetten, werkte het in de hand dat hij den bouw van hethos
pitaal wilde ondernemen. Daar het werkvolk reeds in de na
bijheid was is er met Gods zegen aile uitzicht dat het gebouw. 
met bekwamen spoed zal worden opgericht. . Bovengenoemd 
bedrag dekt niet het daarstellen van een verwarmings-toesteL 
Evenmin het benoodigd huisraad. 



De ho,;nit:~al g,:kocht, voor een 
bedrag van .... ,;..;- nog worden. 
aangeschaft. . . 

Over denbouw van de kerk te Tohatchi werd reeds ge
sprokei::t onder afdeeling I van dit rapport. 'Daarhet beslist 
noodzakelijk was om ongehinderd m~t de bekeerlingen te ver-

. gaderen, en omplaats te hebben voor Indianen-bezoekers, 
moest dit werk weI ondemomen. Daarenboven bestaat er 
grond om te gelooven dat de regeering van plan is om de 
voorrechten der Zendelingen in te korten wat het gebruik 
van regeerings-lokalen betreft. Daar ons volk op nobele 
wi j ze, gehee! vri j willig, ruime gaven voor dit doe! inzond, 
was er te meer vrijmoedigheid om in den naam (les Heeren 
voort te varen met dezen kerkbouw. 

Natuurlijk dat al dat bouwen en uitbreiden heel wat geld . 
. heeft gekost.. Door de bemoedigende toename in het geven 
echter werd de bodem van de schatkist nog niet zichtbaar. Dat 
toont het volgend VERS'LAG van het boekjaar 1908 tot 1909. 

Ontvangsten, J uni 1, 1908 1:ot J uni, 1909: 
Van onbekende gevers, en interest. ....... , ..... $ 
Van de Classes der Kerk .................... . 

1,693.27 
4,940.40 

Totaal ontvangsten ............... $16,633.67 
Saldo van het vorige jaar ... ;................ 3,106.11· 

Totaal ................. , ......... $19,739.78 
Uitgaven .................................... 15,479.41 

Geld aan hand, 1 J uni, 1909 .. : ..... : ......... $ 4,260.37 

Ontvangsten 1 Juni, 1909, tot 1 Juni, 1910: 
Classis Grand Rapids East. ........ $2,524.33 

Grand Rapids West ........ 3,408.67 
Hackensack. . . . . . . . . . . . . . . 282.56 
Holland .................. 2,127.37 
Hudson .................. 1,343.33 
Illinois .......... '......... 2,403.25 
Iowa ............. ',' ..... 1,151.05 
Muskegon .... :........... 1,860.81 
Orange City .............. 3,748.93 



'Donations _ 

Total ' ... '.' ............... $24,611.0~ 
Cash on hand June 1, 1909 .... " . . .. 4,260 .. 37 

Grand total ..................... $28,871.46 

DISBURSEMENTS: 

Medical ...... $ 216.21 Balance ....... $8,490.04 
Rehoboth ..... 3,456.68 ". . .,' .......... . 
Toh. church ... 2,000.00 " ....... 1,942.86 

,General Fund .. 12,151.29 " ....... 574.28 
Toh. school........... " ....... 40.10 

Grand total $17,824.18 " ....... 11,047.28 
$17,824.18 

Geld voorradig, 1 Juni, 1910 .......... $11,047.28 

V. VOORSTELLEN DES BOARDS AAN DE Sy
NODE .. De Board heeft de eer het volgende aan uwe Eer~. 
vergadering voor te stell en: 

1) Bet bouwen van een steenen schoolgebouw te Reho
both, volgens plan hierbi j gaande, voor $4,600 voor het ge
bouw en $1,100 voor het stoomverwarmings-toesteI. De te
genwoordige schoolkamer is te klein. Doel is haar voor "dor
mitory" in te rich ten. De nieuwe school kan voor godsdienst~ 
oefening dienen zoo wei als. voor school. Met het nieuwe 

,gebouw gereed kunnen er 6'0 kinderen worden opgenomen, 
zoo e, aanvraag is voor zulk een getal, geIijk zich wei laat 
aanZlen . . 

2) Aankoop van de zendingspost "Two Gray BiIls;" 
Crozier P.O., voor $2,500, zooals aanbevolen door Ds. Brink 
in diens speciaal rapport over de materie. 'Deze post is bee 
doeld als woonplaats vah den tweeden missionairen Dienaar, 
des Woords onder de N avahoes, wien te beroepen de vorige 
Synode toestond. 

3) De Synode veranilere Art. 33 van het Reglement in 
dier voegc; dat 011ze zenclings-"force" .elke twee jaar vacantie 



mag nell1enirisf~de van vierjaar;daar 'hef~klimaat op 
het zending~veldte' tiitputtend is yoor het zennwgestel 'om er, 

'vier jaren aaneen te blijven., ' 
4) De Synode veroorlove den Board om stappen te nemen 

om te TQhatchi eene opleidings-school te openen voot lnboor
ling-helpers der N avahoes, zooals omschreven' en voorgesteld 
in het J aarrapport van Ds. Brink, p .. 3. 
, 5) De Synode wordt verzocht eenoordee1 uit te spreken 
over het al of niet mogen gebruiken op het zendingsveld van 
de vereenvoUdigde sacraments formulieren, door Ds .. Brink 
afgedrukt in zijn ,"Catechism for Navaho Christians," p. 
19-36. 

, 6) Daar er zich tefkens personen bi j den Board vervoegen 
om op het Indianen missie-veld te arbeiden, mits men hen -' 

, eenen korten cursus late doorloopen ter voorbereic1ing" en claar 
er -zoo'Veel l1!oeite is om een geordend leel:aar te bekomen, 
wordt de Synode verzocht om .hare aandacht er aan te willen 
wijden of er ook 1110gelijkheid is dat men voor zulke aspiran
ten tot het werk yan zendeling-helpers den weg opene op de 
eone of andere wijze om zich te bekwamen voor hulpdiensten. 

7) Volgens de Acta, Synode 1908, Art. 17, voet der blad
zijde, benoemt de Board zijn eigen penningmeester. Volgens 

. het Reglement, Art. 4, benoemt de Synode hem. De Synode 
spreke zich uit in dezen. To! onzen spijt moeten wij .mede~ 
deelen dat de tegenwoordige functionaris, Ds. W. Bode, die 
op loffelijke wijze het penningmeesterschap waarneemt sinds 
de-vorige Synode, weigert-om wederom voar dat werk in aaJ:i-' 
merking te komen. 

8) De Synode wordt verzocht te 'approbeeren de verkie
zlng van de volgende Boardleden als vertegenwoordigers hune 
ner respectieve CIa,sses: 

Ds. J. R.Brink, deputaat van Cl. Grand Rapids Oost 
Ds. H. Beets, deputaat van Cl. Grand Rapids West 
Ds. L. S. Huizenga, deputaat van Cl. Hackensack 
Ds.W. De Groot, deputaat van Cl. Holland ' 
Ds. ]. B. Hoekstra, deputaat van Cl. Hudson 
Mr. S. Dekker, deputaat van CLIllinois 
Ds. H. ]. Kuiper; deputaat van Cl. Iowa 
Ds. R. Bolt, deputaat van Cl. Muskegon 
Ds. W. P. Van Wijk, deputaat van CI. Orange City' 



Met eel~bied onderworpen, 
Namens den Board der Heiden Zen ding der 

Christ. Geref. Kerk, 
HENRY BEETS, Sec. 

BIJLAGE V. 
Verslag van de Zending onder de Joden. 

(Zie Art. 20.) 
Waarde Broeders: 

UweCommissie heeft de haar opgedragen taak de verloo" 
pen twee jaren weder verricht. Met blijdschap en dankbaar
heidmogen wij terugzien op hetgeen gedaan werd. pe 
Evangeliearbeid onder het oude volk is altijd moeielijk. 
De vijandschap ter eener, de veelal tekortsc.hietende middelen 
ter andere zijde. Want het is niet aIleen de prediking, het 
onderwijs, het uitdeelen van traktaten, en bovenal van de Hei
lige Schrift, maar ook zij, die tot het geloof in Christusko
men, moeten geholpen worden waar zij verstooten worden 
van hunne naaste betrekkingen zelfs. 

Het heeft ons echter aan den zegen des Heeren niet ont-· 
broken. Het Evangelie is a.an J akobs zaad gepredikt. On~ 
der de ongeveer 150,000 Joden te Chicago is het slechts een 
walkje als eens mans hand. Velen zelfs van onsvolk te Chi
cago weten niet eens wat or gedaan en waar de plaats is waar 
gearbeidt wordt. De Joden weten het weI, en dat bewijst 
dat er kracht van uit gaat. Er zijn er die tot het geloof in 
den Christus geleid worden. Een. drietal jeugdigen, die Je
zus Christus als hunnen Heiland belijden, zijn de sprekende 

bewijzen van des Heeren zegen dit laatste jaar. Anderen 
werden schrede voor schrede nader gebracht, en ongeloovi
gen en twijfelaars tot stilstand en nadenken gebracht. Over 
denarbeid zelf zal ik thans niet spreken, dat zal door anderen 
gedaan worden .... AIleen nag dit. Het is onmogelijk dat door 
onze Kerk aIleen' dien arbeid kan verricht worden. Dat kan 
in geen enkele plaats of stad. Zelfs in N ederIand niet, waar 



Wijmoefen 
kan ~en ;mag immers 

nogaltijd in een Heilige Algemeene 
Kerk? En zoo is het toch ~ook mogeJijk om 

arbeidsamen te behartigen. Buitendien, wij 
hebben m Chicago twee HolIandsche gemeentert. Men ~an 
toch I)iet veiwachten, dat Duitsche, Portugeesche, Russische 
Joden, als zij tot hetgeloof inChristlls komen, bij onze Hol-
landsche gemeenten zulIen aansluiten. ' 

Thans w:illen wi j verslag doen van' inkomsten en' uitga
ven, waaruit blijken~ zal dat ons volkeenhart heeft voor de 
beminden am der vaderen wil om aan hen barmhartigheid, te 
bewijzen. 

1 Juni, 1908, was er in kas .................... $ 422.89 
Ontvangenwerd van 1 Juni, 1908'tot Mei 30, 1909.3,518.62 

Te zamen .................... $3,941.51 
Hiervan is tlitgegeven: 

Chicago Hebrew Mission .................... , . $3,550.00 
Reiskosten, sta,!,ps, postal cards, enz. ........... 4'7.45 

Te zamen ...... : .......... $3,59'7.45 

Dus was 1 Juni, 1909, in kas ................... $ 344.06 

Ontvangen van 1 Juni, 1909 tot 30 Mei, 1910 ...... $4,20'7.68 

Te zamen .................... 4,551.'74 

Hiei-van is uitgegeven: , ' ' 
Chicago Hebrew Mission .........•.............. $4,000;00 
Reiskosten, enz. ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.30 

Te zamen ............. : ...... $4,025;30 

Dus is th,ans in kas .............................. $ 526.44 
Men ziet dus dat de inkomsten vermeerderen. Een zeer ' 

verblijdend teeken. Broeders, laat ons v~ortgaan. Ik ge
loaf, dat het nog waarheid is dat zij die Israel zegenen, zulIen 
gezegend· wezen. N atien en volken, die aan het oude yolk 
vijandschap en afkeerigheid getoond hebben, zijn tach waar
lijk niet bijzonder gelukkig geweest. Dat de Heere Isra,;j 



· . raid en 
ni,et,terleilJde zijn,dat Israel een toek')llJ,stheeft een heer' 

Ii jke toekomst, staat vast. De Gods 
zijn onberouwelijk.. En laat ons onze kleine 
kracht, die heerlijk zich begint te openbaren, niet versnippec 
fen,' maar- eendrachtig. arbeiden aan de inenting in hun eigen 
Olijfstam. Zij zijn de natuurlijke takken; wij zijn tegen 
natunr ingeent als wilde takken. Gi j draagt de warfel niet, 
maar de wortel u. Biddend voortgaan. De Heere zal zege
·nen. Heere; Uw werk, . behand dat in· het leven. Broeders! 
Het gebed da! ik tot God voor Israel doe, is tot hunne z;llig
heid. Zoo blijven wij dezen arheid aan de Synode, aan heel 
de Kerk, aanhevelen. 

Wij danken van harte voor de genegenheid en mildheid bec 
wezen. Hij heef! er zeker Zijne goedkenring over geschan
ken.. Daarom vrag-en wi j: Gedenk in geheden en gaven aan 
het volk uit hetwelk de zaligheid, uit hetwelk uw Heiland en 
Zaligmaker gesproten is. 

Uwe Commissie voornbemd, 

BIJLAGE VI. 

S. S. POSTMA, Preas. 
S. DEKKER, Sec.· 
J. 1. FLES, Penn. 

Rapport Emeritus Board. 

(Zie Art. 67, XV.) 

Eerwaarde Broeders: 
De Emeritus Board hrengt U hi j dezen, met bli j dschap en 

d;mkbaarheid aan God, verslag van de Emeritus Kas. 
\,y egens gebrek aan werkzaamheden en ter besparing van 

.TIoodelooze onkosten, zijn wij in deze. twee jaren maar vier
maal vergaderd geweest. Door zijn vertrek naar Midland 
Park, N. L viel Ds. J. B. Hoekstra uit den Board. 

Ieder kwartaal werd met 100 procent uitgekeerd. 



boeken zijn n': ag''2i~n 
den. Penningmeester 

1908-19'09 : 
Inkomsten ........... :. $2670.35 

'iJitgaven ..... ' ... : ..... 2672.75, 

Te kort ............... $ 2.40 

1909-1910. 
Inkomsten ............. $29 66.20 
Uitgaven .............. 2712.40 

Batig saldo ............ $ 253.80 
Lubbers Fonds ......... $1378.86 

De Synode keure de volgende subsiclie lijst goed: 
Ds. Van den Bok ......... $400.00 
Ds. G. Broene........... 300.00 
Ds. R. Drukker.......... 200.00 
Juffrouw Temple ........ 200.00 

" Bmekstra ...... 200.00 
" Remein ..... '," 200.00 
" Langereis ...... 200.00 
" J. F. VanHouten 200.00 
" Van Vlaancleren. 200.00 
" E. R.: Haan ... '" 150.00 
" Stadt. . . . . . . . .. 150.00 
" Vorst. . . . . . . . .. 150.00 
". A. Van Houten.. 150.00 
" Sttiit .......... 100.QO 
" J. E. De Groot .. 100.00 

$2900.00 

De aanslag te brengen op 21 cent per huisgezin. (Doch 
zie liierom Art. 67, XV.) 

De Synode vulle aan 't getal Boardleden voor de aftl'eden
den: Ds. J. B. Hoekstra, J. Heeringa en Ds. 111. Van Vessem., 

Zij geve'den Board verlof om maar tweemaal inhet jaar 
teveTgaderell, nalnelijk begin Juni en September. 
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-De Heere geveU, g~liefde Br~eders !ookvoor dez~ Kas '. 
te werken, Hem ter eere, waartoe Hij U alstot alles tijke1iJk 
bekwame door Zijnen Geest. '" . 

N amens den Board, 
JIlL VANVESSEM, Sec," 

. BIJLAGE VII. 
Rapport der Commissie inzake Kerkhulp. 

(Zie Acta, Art24). 

i¥ aarde Broeders: 
Uwe Comm. heef! de eer en 't genot het volgende ter uwer 

kennis te brengen: Kerkhulp heeft weer twee.jaar haar werk 
voortgezet en gaat elk Synodaal jaar een weinig voorni!. De 
ontvangsten waren ditmaal bijna een duizend dollars hooger 

. elan van 1906-1908. Geelee1telijk echter is dit oak daaraan 
toe te schrijven dat eenige gemeenten al hun schuld aan Kerkc 
hull' afbetaalden. Alleen van Lynden, Oak Harbor en Zillah. 
kwam ongeveer duizend elollars binnen. Mocht dit bij an

dere gemeenten navolging wekken! Bij de snelle uitbreieling 
van onze Kerk houelen de ontvangsten geen gelijken tred met 
eleaanvragen om hulp. Op dit oogenblik Eggen er. voor uwe 
Comm. aanzoeken om hulp ten bedrage van drie duizend dol- . 
lars. Al deze aanzoeken komen ,van arme, worstelende ge
meenten en dienden zeer noodig te worden ingewilligd. Als 
men voor oogen houdt dat aan collekten de laatste twee jaren 
$3,259.78 i11kwam, of ongeveer ,1600 dollars per jaar, dan 
is dit zeker een te kleine som naar de kracht van onze Kerk. 
Het is gemiddeld nog geen negen cent per huisgezin. Het 
zal wenschelijk en noodzakelijk zijn dat de Comm. bij de 
kerkeraden aandringe om meer voldoende bijdragen, want 
hoewel voornitgaande kan Kerkhulp toch niet de genoegzame 
steun verleenen. 

Met het einde van het v01'ige bbekjaar was er een saldo 
van $497.74, Aan coll<;kten en afbetaling 'kwam binnen de 
sam van $5,202.72. Te zamen $5,700.46. 

Uitgaven waren $5.138.50. Er is dus nag in kas de som 
van $561.96. 

. .,- , . 



Aan clevolg"nde gel1)een:teri werd' hlilpverl~end: " 

Ir~t'an-, ......... ;. ,,$400 Oskaloosa ..... ;; . .. 200 
Otley .............. 400 ,East Pall1)yra .. , ..... 400 
N oordeloos ..... :... 300 N yverdal ., .... ,.... 300 
South Boardl1)an. . . .. 100 Sullivan ............. 300 
Holland, Mont. .,.,.. 400 ,G. R. Plainfield ... ... 500 
Randolph ....... ,... 300 Bishop. . . .. . . . . . . .. 300 
Hitchcock ........... 50 Ireton .......... : . .. 300 
Vesper ............. 300 Holland, 16th St. ..... 500' 

De volgende zijn nog aan Kerkhulp schuldig: 

Rudyard .: ... ; ... $129.00 Alal1)osa ......... 345.00 
Atwood .......... 70.00 Chicago, O ........ 340.00 
Kanawha .. . . . . . .. 150.00 Pease ........ ". " . 90,00 
-Ellsworth "., .... 255.00 Grant ....... ' .... 270.00 
Noordeloos ....... 285.00 Rochester .... ; '" 360.00 
Doon. :' ........... 270.00 .Bymn Center ..... 468.60 
Oskaloosa ........ 625.00 Ireton ......... ," 680.00 
Kenosha ......... 150.00 Harvey .......... 332.50· 
Leota ., ....... , ... 200.61 Otley ............ 350.00 
G.R. Burton Heights 450.00 Racine ........... 275.00 
Libanon ......... 160.00 Randolph ........ 284:60 
Hospers .......... 125.00 Holland, 16th St. .. 500.00 
Hull, Ia. . ........ 232.50 Bishop ........... 300.00 
East Pall1)yra ..... 580.00 G. R. PlainfielCl .... 500.00 
Sullivan ......... 600.00 N yverdal ......... 300.00 
Carnes ....•...... 245.00 Vesper .......... 300.00 

. Passaic n ........ 400.00 Holland, Mont. .... 400.00 
Hudsonville ...... 425.00 South Boardb.1an ... 100.00 
P~airie City. . . . . .. 475.00' Hitchcock ........ ' 50.00 

Te zal1)en .... $12,072.81 

Met d~k voor het vertrouwen ill 011S gesteld. 
De COl1)l1). voor Kerkhulp: 

1. VAN DELLEN, Pmeses 
. J. MANNI, Scriba 

J. VAN DER MEY, Penn. 



Rapport 
Hooggeachte en Geliefde Broeders inChristus: 
, De Commissievan Toezichtop De Wachter heeft ele eel' 

bij elezen eloor haren Secretaris U haar. jaarlijksch rappoli 
aan te bieden, Het Iuidt als voIgt: ' 

De .commissie heeft in het afgeloopen termijn, beslaande 
twee jaren, tien vergaderingen gehouden. Voor het meeren
dee! in Hollanel, Mich. Een paar .in Grand Rapids. Gewich
tige dingen in verband met 0118 orgaan maakten dat ·noodig. 

Oneler de gewiehtige zakenop deze meetings behandeld 
en besloten, behooren vooral deze: 

A. Door een Commissie uit haar midden werd een ont
werp van een nieuw contract Inet den Adrninistrateur opge
steld. N a breede bespreking werd dit als voIgtvastgesteld: 

\lVij, ondergeteekenden, zijnde respectievelijk de Commis
sie van Toezieht op De Wachter, en ele Administrateur elaar
van, .sIuiten op den datum hierna vermeld, het volgend eon

. tract voor del1 tijd vall een jaar: 

1. De Administrateur verbindt zieh tot den volgenden 
arbeid: 

a,. Hij antvangt aIle gelden, zoo van Iezers als van adver
teerders, hetzij persoonlijk of door agenten hem ter hanel ge-
steld; , 

b. Hij betaalt aIle o11kosten gemaakt in het belang .van 
De Wachter; 

c. Hij haudt accuraat boek van aIle administratie zaken 
en bewaart zorgvuldig aIle papieren van waarde De Wachter 
betreffende. Tevens zal hij kwitanties van aIle uitgaven op 
retour postkaarten met volg-nummer "on file" hebben; 

d. 'Hij zorgt voor de meest magelijke uitbreiding van de 
Iijst der abonnes van De vVadtter; 

e. Hij zal tien kolom111en van De Wachter gevuld hauden 
. met advertenties, overeenkomende met het dod van het blad, 
voor den bepaalden prijs; daartoe maakt hij de noodige con
tracten; 

f. Hij heeft elke maand van de na.ast voorgaande verslag 
te leveren in De T1/achter;' , 



g.Hij zal drie maand~n een schriftelijk verslagih-
" dienen bij den Coml11issie van den staat'der, kas, 

en een opgave van 'de bank inzake gelden' aldaar gedepo
neerd: Alle in kas zijnde gelden boven de $600.00 zu11en elke ' 
drie maanden, binnen een week na het leveren van het hierin 
genoemd verslag, opgezonden worden aan den Pennigmeester 
der Theologische School onzer Kerk; , , 

h. Hij zal de administratie boeken eenmaal per jaar der 
Commissie ter inzage v()orleggen, geli jk door de Synode be' 
paald werd, en voorts zoo vaak de Commissie dit verlangt ; 

i. Hij heefLalle g·e1den te deponeeren in de bank op een 
afzonderlijk Wachter bankboekje. Onder geen omstandig-_ 
heden mag het Wachter geld op een persoonlijk crediet boekje 
gedeponeerd worden. Elke wissel in het belang van De 
Wachter getrokken, zal geteekenel worden met de bijvoeging , 
achter de naamteekening v'an "Adm,inistrator" en de mede'- . 
onderteekening van een lid der Commissie (countersigned), 
voor alle bedrag boven de $10.00. 

2. De Administratel1r gedt een borgstelling van $2,000 
door borgen, die de Commissie goedkel1rt. 

3. De Commissie verbindt' zich den Administratel1r een 
jaarlijksch salaris te geven van $375.00 voor deH,OOO Iezers, 
en $5.00 extra voor e1ke 100 Iezers boven dit geta!. Geen 
procenten z11llen betaalel worden voor advertenties door den 
Adm.inistrateur ontvangen, noch voocnieuwe Iezers door hem 
ge\vonrien, noch VOO1~, abonne-gelden door hem persoonlijk 
geind. Alle correspondentie-Olikosten worden vergoeel. 

4. Over en weer zal men elkander notificeeren, zoo onte 
binding van elit contract begeerd wordt, binnen den bepaalden 
tijd. Twee maanden nazoodanige notificatie vervalt dit con
tract. 

Gedaan den ............... , 

B. Nademaal broeder H. R. Brink, destijds Administra
tenr, voor dit werk niet meer kon dienen, kwam de COll1mis
sie voor ~e taak te staan een- nieuwen Administrateur te vin
den. Eene oproeping werd gedaan, waaro.p 40 adspiranten 
van zich Eeten hooren. De keus viel niet gemakkelijk, de-
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wi jl onder . die zichaanbod~n zoo· velen gevonEien 
werden, die waarlijk tatdi! werk uitnemend geschiktwaren. 
Na rijp beraad werd broeder Dirk W.· Jellema,van Holland, 
benoemd. Die deze benoemipg aanvaardde, met dt; ondel'tee
keningvan het nieuwe contract, op den 28sten Juni, 1909. 

C. Onder de zaken, ter hand genomen om de lijst der lezers 
van De Wachler uit te breiden, behoort ook het opstellen van 
een ';$ouvenir" als p'rem'ie voor nieuw:e Iezers. Deze premie 'be

staat uiteen boekske van 24. paginas en een omslag, met het 
porti'et onzer Theologische Schoo'l en Calvin College. Het 
boekske is voorzien van een kort inleidend woord, 10 portret
ten, alles verband hebbende met anze School, en een portret 
van het titelblad van on8 kerkeli jk orgaan De Wachter. Alles 
is netjes uitgevoerd door de firma James Bayne Company van 

. Grand Rapids, Mich. Doel is, dat agenten van De Wachter 
m,et deze premies zullen werken, om- meer lezers te, wimien 

. voor De Wachter. Ook zag de Commissie gaarne, dat er door 
dit middel meer algemeene sympathie en warme liefde voor 
0112e School en College gekweekt werd onder d.e leden onz.er 
Kerk Een aantal studenten is thans aan den arbeid in dit 
uitgestrekte 'land, om in verband met deze prbnie, lezers te 
werven. Elke nieuwe lezer ontvangt er een gratis. Tegen-' 
woordige lezers kunnen er een bekomen mits ze het achter
stallige (zoo dit er is) aanzuiveren en een jaar vooruitbetalen 
voor 20 cent. Ze zijn eigenlijk niet in den handel te koop, 
maar mocht iemand een exemplaar of twee begeeren,·hij kan 
ze bekomen voor 30 cent per stuk 

D. De Commissie was van oordeel, dat er behoefte was 
aan een nieuw Reglement voor haren arbeid. Het oude bleek 
hoe 1 anger zoo meer ontoereikend vaar tegen\Voordige toestan
den. Het volgende werd tentatief vastgesteld en wordt Uw 
Eerwaardige vergadering voorgelegd ter avenveging en goed-
keuring mocht het zijn. -(Zie Art. 17 voor 't Reglement als 
vastgesteld door de Synod e.) 

5. Het jaarlijksch Verslag luidt in het kort als voigt: 
Ontvangen van Juni 1, 1908, tot Juni 31, dertienmaanden, 

waarin Mr. H. R. Brink Administratenr was: $11,096.96. 
Uitgaven $9,807.56. Batig saldo, $1,289.40. 



1, 1909, totlYIei:J1, 1910, .M.I>O('.OO 

Batigsaldo $947.73. 
P-ostma, :penningmeester Vfln de 

Calvin College, vanaf J uni, 1908, totMei 31, 
van $4,000. 

en'UIlUt:n werd 
School en 

1910, de sam 

6) Voorstellen der Commissie. (Zie Art. 17 derActa.) 
Met dankbaarheid aan God mag de Commissie vermelden, 

dat haar of het Wachter-pel'soneel niemand door den dood 
ontvallen is; dat de vel'houding del' leden onderling en van de 
Commissie tot het Wachter-personeelimmer hartelijk was,. 
en dat de invloed van De Wachter immel' meerdel' wordt. 
Gaarne wil de Commissie 'tevei1S cieder- ambtsdrager In onze 
Kel'k hal'telijk opwekken. om tach zelf De Wachter te lezen 
en zooveel maar immer mogelijk is, lnede te werken aan het 
pogen del' Commissie, am ieder lid der Christelijke Gerefor
meerde Kerk te winnen tot lezer van ons kerkelijk orgaan en 
zoo velen daarbuiten als wi j maar bereiken kunnen. Tien 
duizend lezel's van De Wachter, dat is niet een te hoog cijfer. 
Het blad is het waard en de voordeelen komen ten gnnste van 
de School kas. Dit is zeker, als ieder ambtsdrager ze'n best 

.. doet en elk lid hem hierin bijstaat, dan komen we tot de tien 
duizend. 

Met hoogachting onderwol'pen door de Commissie voor-
noemd, l W. BRINK, Sec .. 

BIJLAGE IX. 
Resoluties der Gommissie tot Rouwbeklag. 

Aangezien het de vl'ijmachtige. God behaagd heeftuit on
zen kring ,veg te nemen Ol1ze broeders preclikinten, Dss. P. 
Van Vlaanderen en E. Bas, (de eerstgenoemde Emeritus pre
dikant) ; beiden mim 60 jaar. 

Aa,ngezien. beide broeders talent-vaJIe mannen \\rarel1. 

_ Aangezien de Heere v~ij is in Zijne handelingen. 
Daarom besluit de Synode: 
a. Te erkennen en aanbidden de vrijmacht des Heeren, 

ook in dezen; 
b. Dankbaar te zijn aan den Heere, dat ze zooveel jaren 

met vmcbt mochten arbeiden in des Heeren wijngaard; 



c. De overgebleveil~des Heenm vei'tr06sc 
tende genade, 'om iit Zjin wilte berusten, toe te wenschen; 

d. Deze resolutiesin de Synodale Acta te phatsenen. de 
. familie betrekkingen een copie ter hand te stellen. . 

N amens de Synodale vergadering, gehouden te Muske-· 
gon 15 J uni, 1910, en de volgende dagen. 

. J. NOORDEWIER 

C. BODE 

J. HEERENGA 

BIJLAGE X. 
Rapport der Commissie inzake Art. 36. 

(Zie Art. 10.) 

WelEerw. en Ee1"'&. Broeders: 
Uwe Commissie inzake eene nadere verklaring van eene 

zinsnede in Art. 36 van onzeConfessie, heef! de eer u de na
volgende concept-noot tel' overweging aan te bieden. De be
doeling is, dat er een aanmerkingsteeken geplaatst zal worden 
v66r de bedoelde zinsnede: * maar ook de hand te houden aan 
den heiligen kerken[lienst, enz., en evenzoo ook een v66r de 
noot, welke aldus luidt: . 

* Deze zinsnede aangaande het ambt del'· Overheid in be
trekking tot de Kerk, gaat nit van de ideederStaatskerk, 
eel's! door Constantijn en later ook in vele Protestantschelan
den toegepast. De hi storie pleit eehter niet· voor het begi!)sel 
van staatsheersehappij over de kerk, noaar veeleer voor zekere 
seheiding van Kerk' en Staat. Daarbij is het ook in strijd met 
de Nieuwe bedeeling, aan de Overheid het reeht toe te ken
lIen, on1 -de Kerk naar eigen hand te refo.fmeerenJ en -aan de 
Kerk het reeht te ontzeggen, om zelfstandig op te treden als 
een eigen gebied naast den Staat. Het Nieuwe Testament 
stelt de Christe1ijke Kerk niet onder 't zeggenschap van de 
Overheid, om door staatswapenen geeontroleerd en uitgebreid . 
te worden, maar alleen onder bnzen Heere en Koning, als een 
zelfstandig gebied naast en geheel vrij van den Staat, om 
alleen door iijne 'ambtsdragers en met geestelijke wapenen ge
regeerd en opgebouwd te worden. Sehie'f a1le Gereformeerde 



Keri>en zijn . dan.oOk ~~~;~:~:~~~;~~11~~:~: . Staatskei-k, ais zijndeniet ","."uw- e,"3ijn op-
~ gekomen voor de ,autonomie persoonli jke __ 
gewet.ensvrijheid --in den dienst, van 

Hiel:mee in ov-ereenstenulling gevoelt oak de -Chr. Geret 
Kerk in Amerika behoefte·om nit te spreken, dat zij het ambt 
der Overheid niet opvat in dien zin, alsof de Overheid Staats" . 
maeht zon m6eten nitoefenen ook op het terrein der Religie, 
door eene Staatskerk in te voeren, en deze als de eenig ware 
te handhaven en te bevorderen, en overigens aile andere ker-

- ken,- als zijnde valsche religies., 111et het zwaard'te weren, nit 
te roejen en ten- gronde te rich ten; maar tevens, dat zij weI vas-

- telijk geIoof!, dat de Overheid op haar eigen wereldlijk gee 
bied een Goddeli jke roeping te vervnl1en heef! ten opziehte 
van deeerste, zoowel ais ten opziehte van de tweedetafel der 
Goddelijke wet; aismede, dat beide, Staat en Kerk, ais in
stellingen van God en van Christns, ook rechten en pliehten 
wederzijds van boven ontvingen, en alzoo een 'zeer heiEge 
roeping jegens elkander te vervnllen hebben, door den Heili
gen Geest die uitgaat van den Vader en van den Zoon. .?:i j 
mog.n eehter niet op elkanders gebied ingrijperi. De Kerk 
heeft, evenals de Staat, aanspraak op sauvereiniteit iri eig-en 
kring . 

. ActaSynode 1908, Art. 70. 
Met eerbied onderworpen, 

Uw C0111111issie voornoemd, 

BIJLAGE XI. 

S. S: VAN DER HEIDE 

J. WIJNGAARnEN 

L. VELTKAMP 

Rapport van den Oeputaat voor denieuwe Engelsche 
Psalmberijming, aande Synode van 1910. 

(Artt. 10 en 74, III.) 
Waa'Yde Vader s en Broeders: . 

Uw depntaat voor de Psalmberijming, zooals ter hand ge
nomen in 1900,. door een Joint-Committee vall Amerikaansehe .. 
en Canadeesehe Kerken, v,m Calvinistisehe belijdenis, heeft de 



eer te rapporteeren 
tember, 1909. 

" , 

weri:lvoltooid~p ,22 Sep-" 

Dat er dringende behoefte was aan een verbeterde poi'ti
sehe vertolking, heef! uw deputaat in het breedeaangetoond 
in het'rapportaan ele Synoele van 1906, waarnaar hij hier ele 
vrijheid neemtom te verwijzen wat bijzonderheelen betreft: 

Algemeen ",erel dit gevoelel, vooral eloordie Amerikaan
sc:he Kerken, die exc1usieve Psalmzingers zijn, met name de 
Vereenigde Presbyterisehe Kerk. 

Sinels 1900 werd er gerege1d gearbeid aan de nieuwe be
rijming, en weI met het volgende vijf1eclige doel: . 

1) Eene trouwe vertolking te geven van de gedachte van e1-
, ken psalm, zooals gevonden in de Amerikaansehe Revised Bible, 

clie de grondslag vormde. Dit is overeenkomstig den re~ 
gel eloor onze Zuid-Afrikaansche broeders, Lion Cachet en 
Du Toit, ilitgesproken in hun brochure, "vVaarom zin'gt de 
Geref. Kerk alleen Psalmen": "De Psalmberijmer neemt de 
groote gedachten van den H. Gees! over en zijn werk is sleehts 
'voor clen diehterlijken vonll te zorgen." (1'. 11.) 

2) Voor elken psalm het metrum te kiezen dat het best bij' 
den bepaalelen psalm past. ,. 

3) Eene verdeeling van elken psalm in de gedachte-afdee
ling die openbaar "\vordt bij nal1\vkel1rige studie ervan. 

4) Een getrouwe weergeving van de paralellismen, op ver
. staanbare wi jze. 

5) Gebruik van idiomatisch, Bijbelsch-Engelsch, rythmiseh 
in vorm, diehterlijk, en gemakkelijk gezongen. 

In 1905 was de eerste bewerking gereed en wercl de Ker
ken voorgelegd. Ook de Comm., door ouze Synode aarige
wezen, .onderzocht haar, met gunstig gevolg, zooals, aange
geven in het Synodaal rapport van 1906. 

Verschillende broeders gaven wenken tot verbetering die 
behartigingswaard waren. V ooral de Comm. der Ver. Presb. 
Kerk onelerzocht de uitgave van 1905 zeer nauwkenrig. Fei
te1ijk leverden deze broeders eene zeer verbeterde uitgave. 
Zi j besteedden daaraan veel ti j d. Zi j employeerden speciaal 
twee mannen die schoon talent had den geopenbaard bij den 
arbeid der J oint-Comm., en weI Dr. E. A. Collier van de 
Geref., en Dr. C. E.Craven van de Presb. Kerk. 



.u~,ut,arUelQll:1gyan 1901; J:lOgvee1)eed aag stijfheid 
am zooveel niogelijkaan dateuvel te 

ontkomen, \vat naar meening'van lHv deputaat tamelijk "vel 
gelukt is, ofsehoon ook thans de Engelseheberijming zieh op 

~ dat punt nag niet kan meten met de Hollandsehe. 
Er werd ookgetraeht, op het voetspoor der Nederlandsche 

berijrnihg, om een Nieuw Testamentischen, evangelischen 
geest te laten spreken in de psalmen, gelijk e1ke gezonde nit
legging dien geest er in vindt. "Vaar de Messias werd ge
noemd, of bedoeld, is diens Naam erop versehillende plaatsen 
ingebracht met de Grieksche vertaling van dien naam, die bo
ven alles dierbaar is voor Gods Kerk, "Christus." 

Enkele harde uitdrukkingen werden verzacht en onverstaan
bare Oostersche uitdrukkingen vertolkt in Westersche term en, 
zooals het werpen van den schoen over Edom, enz. Lange 
lijsten van geografische namen voor den tegenwoordigel) lezer 
als regel zonder beduidenis, werden soms samengevat !11 'ter
men die de nalnen dekten, waardoor het verstaanbaar zingen 
van anders nooit gezongen psalmen, zooals m'et name psalm 83, 
zeer hevorderd werd. 

Naar vertolking getrOliw aall de Gereformeerde belijdenis 
werd gestreefd, en, naar uw deputaat vastelijk gelooft, werd 
dit oak bereikt. In dezen is de nieuwe Engelsche herijming 
getrouwer dan de HolIandsche. Niet elke zin en vertolking 
was naar den'-zin-van uw vertegenwoordig~r. In een Comm., 
samengesteld als de Joint-Comm., kan elk lid niet zijn per
s-oonlijke voorkeur in alles krijgen. De meerderheid van 
stemmen besliste steeds. 

Van harte hoopt uw deputaat dat deze Synode aan onze 
Engelseh-sprekende gemeenten vrijheicl geve om deze berij
ming te gebruiken~. Zi j is zooveel schooner dan de vertolking 
thans in gebi'uik met haar ellendig kreupeldicht op vele plaat
sen, vooral hen tegen den borst stuitend die aan de vloeiende 
verzen van de HolIandsche psalmen ge\VOQll zi j n. 

Zij- is zooveel zingbaarder, om dien term te gebruiken. 
Zi j is.< zooveel verstaanbaarder. 
Zij zal beterdan iets anders, een middel zijn am den-stroom

,van hymn-zingen te keeren, jets wat zeer moeilijk g'aat met, 
wat thans in gebruik is. ' 

lij zal binnen, ons bereik zijn oak wat den koopprijsaan-



gaat, daarde V. P;' Kerk 
zal. bezorgen. -DezeKerk aileen 
den bundelenyan de meeste n1uziek dkvoorde psalmen pas!.. 

_Als Kerk alleeneen adequaat Psalmboekter markt te brengen 
voor matigen prijs is niet moge1ijk. 

Door denieuwe berijming' aan te schaffen openbaren wij 
ook in ons psalmgezang iets van de eenheid det Calvinistische, 
vooral der psalmzingende Kerken in ons land. Alreeds werd 
de vertolking aangenomen door de V. P. en Generale Synode 

. der Reformed Presb. Kork, met goed uitzicht dat ook de As-
sociate Presb. Kerk van het Zuiden haar aanvaardt in hare ko
m:ende Synode a. S. heds!. Bat ook de Reformed Church in 
America en de Noordelijke Presb. Kerk de berijming appro
beerden is reeds bekend. 

U dankencl voor het vertrOl1\Ven in hem gesteld am onze 
Kerk sinds 1902 als lidder J oint-Comm. te mogen vertegen
woordigen, -met eerbied onderworpen, 

HENRY BEETS. 

BIJLAGE XII. 

Rapport van de Cornrnissie ter goedkeuring van de 
nieuwe Engelsche Psalrnberijrning. 

(Artt. 10 en 74, I'll.) 
Eerwaarde Broeders: 

Uwe Commissie -ter goedkeuring van de nieuwe Engelsche-. _ 
Psalmberijming (Acta 1908, Art. 80, 7), heef! de eer en het 
genoegen u het vcilgencle te rapporteeren: 

In de eerste plaats acht de Commissie het noodzakelijk, 
om met een enkel woord te zeggen, hoe zij haar taak heef! op
gevat en volbracht. Zij heeft de nienwe berijming der psal
men niet 01' ieder p1)nt vergeleken met het oorspronkelijke. 
Aangezien zij deze eerst in het begin· van dit jaar in handen 
kreeg, ontbrak daarvoor de- tijdten eenemale. .Ook meende de 
Stated Clerk der Synode, dat dit niet tot de taak van nwe Com
missie behoorde. Zi j heef! er zich dus toe bepaald, om de be
rijming te vergelijken- Inet de "American Revised Version,,'-' .
welke de "Joint Committee" aan haar werk ten grondslaghad 



geIegd:,' VerderJ1eeftuwe Col1imlssiezich. '. tet1 
clod gesteld, omje zieu, of er in. deze beri j 111ingook iets ge,' 
vonden yverd, waartegen_ wij als' Kerk eenig principieel, _of n"a-

,der bepaald, eenig leerstellig bezwaar zouden kunnen hebben, 
Doch alwas dit voor.haar hoofclzaak, zoo heeft zij toch ook .' 
eenigszins gelet op de dichterlijke waarde van dezen bunde!. 

Uvve Commissie--gevoelde-bij het nazien van dit werk meer 
dan Goit te voren, hoe o111vangrijk de taak van de I"~] oint Com:'" 

_ mittee" was, en heeft in menig oJnicht 10-£ voor den a'rbeid, 
dien zij heeft verricht, Die Committee heeft zeker'recht op, 
den -dank van al de kerken, die zij in dit werk zoo trotnv e,1· 
met zooveel volharding heeft gediend, VI/ij' willen met be' 
trekking tot de vrucht van haren arbeid op de volgende pun, 
ten wijzen:. -

1. ,Vat 'betreft den zinsbonw en de poetische waarde van 
deze nieuwe berijming-, is het oordeeL van uwe Commissie 
over het geheel vrij gUl1stig. Door vergelijking- kllnnen we .. 
wel1icht het best zeggen, hoe we daarover denken. Leggen 
"we deze nieuwe berijm'ing naast de ollde, die thans oak in-onze 
Engelsch-sprekende gemeenten in gebruik is, dan yalt het 
niet moeili jk, om in te zien, dat de eerste in constructie en 
clichterlijkewaarde verre boven de tweede staat ,Vij zou- ' 
den dit met verscheidene voorbeelden kunnen aantqonen, doch 
meenen, dat dit nietnoodzakelijk is. Vergelijken wij deze 

~~ nieuwe berijmilig echter met onze NederIandsche; dan gevoe
len we terstond, dat deze en niet gene de eerepalm verdient. 
vVijmissen Qok in deze vertaling veelvan het plechtstatige, 
hetverhevene, het zielverheffende, dat in onze HoIlandsche 
Psalmen gevonden -wordt. , Er worcit over het geheel weinig 
verheffing in gevonden, De berijming besta\Lt voor het groo,t- .• 
ste gedeelte nit korte, vierregelige -versjes. 

.. 2. Door vergelijking van de nieuwefi' berijming met' de 
"American Revised Version" is uwe Commissie tot de over
tuiging gekomen, dat zij over het gehee1 de gedachte vrij ge, 
tronw weergeefl. Toch zijn er OJ) dien regel nog al eukele 
uitzondering-en. Daar zijn vete uitdrukkingen in de psalmen, 
die in deze vertaling niet tOot hun recht komen; ander~nJ die ge~ 
heel zijn weggelaten, '\Vij vinden dit verschijnsel vooral 
claar, waar de Psalmist historische bijzonderhedehaangeeft, 
waar hij een figuurlijke beschrijving van de eene of andere 



zaak geeft, eriwaar hijspreel<t-nn:de wrakeGods 
vijanden dl's Heeren. 'Zie b. v. ,de 'psalmen 18, 28, 87, 88, 
109, 118 enz. Het nioet hierbij worden erkend; dat de berij~ 
mingo aan duicl'elijkheid heeft ge,vonnen juistdoordien vele 
van cl!, fignurlijke uitdrukkingen niet letterlijk zijn weerge
geven; maar slechts wat den zin aangaat. 

3. In deze nietiwe berijming yond uwe COlTImissie een dui-
-delijk merkbaal~ stl-even, onl~de Psalmen eenigszins een Nieuw--
Testamentisehe kleur te geven. In onderseheidene gevallen 
heeft men woorden, die op typisehe personen betrekking had
den" of door typisehe personen gesproken werden, uitdrukke
lijk late,n slaan op, of late!1 spreken door Christus, clen anti
typisehen persoon. Bijgevolg hebben wij in enkele Psalmen' 
den naam Messias of Christus. Oak was het missehien het 
streven naar een meer Evangelischen geest in de Psalmen, 
dat er toe leidde, om vele van de voor het gevoel zeer harde 
uitclrukkingen in de vloekpsalmen een weinig te verzaehten. 

4. Eindelijk wijst uwe Commissie er nog op, dat zij in 
cleze riieuwe berijming geen verkeerde voorstellingen del' leer 
beeft gevonden. Daar zijn natuurlijk in iedere berijming wei 
uitdrukkingen, waarap men aanmerking kan maken. Zulke 
'Norden er oak in deze bedjming weI gevonden. Doeh ze zijn 
niet van dien aard, clat ze niet voor een goede verklaring vat
baar zijn. ' 

Uwe Commissie zou der Synode adviseeren, om het aan de 
vrije keuze der gemeenten over te laten, of ze de -nieuwe be
rijming in bunnen eeredienst willen gebruiken of de oude.' 
Door dus te besluiten zou de Synode zieh nog niet beshst en 
voor alti j d aan deze vertaling binden. 

En biermede meent uwe Commlssie haar taak te hebben 
afgedaan. Mage de Heilige Geest de Synode ook in- de be
spreking van deze tlieuwe berijming leiden, opdat bet besluit 
dat er in dezen genomen zal worden, moge zijn tot welzijn 
van Sion, en tot de glorie van Gods N aam. 

De Commissie, 
L. BERKHOF 
H. VAN DER WERP 
J. L. VAN TIELEN 
W. STUART 
J. A. WESTERVELT. 
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Rapport van deComl1)issie voor devertaling "an de 
Belijdenisschrifteninhet Engelsch. 

WaardeBroeders: 
Volgens Art. ·80, 12, Acta dec Synode van 1908, 

werden ondergeteekenden aangesteld als commissie voor 
de vertaling van de Beli j denisschriften in het Engelsch. 
Wij hebben ons bepaald tot de Drie Formulieren van 
Eenigheid en de Liturgie onzer Kerk. De D. K. hebben 
wij niet vertaald, omdat de laatste Synode een commis
sie ben oem de de Kerkenorde te wi j zigen, en het onder de 
omstandigheden niet "rijs zon zijn aan de vertaling te 
denken, tot de noodige wi j zigingen gemaakt en aange
nomen zijn. 

\lVi j vonden, dat O11Ze Iiturgie geheel vertaald is, als
oak de Formulieren van Eenigheid, behalve. de Verwer
ping der Dwalingen of .de negatieve zijdevande Dordt
sche Leerregels. Van deze negatieve zijde hebben wij. 
een vertaling gemaakt, en voarts de onder onsbestaande 
vertalrngen ··nauwkeurig nagezien. Over het algemeen 

. ·zijn de bestaande vel-talingen zeer goed; tach dachten 
wij, dat op enkele plaatsen verbeteringen konden worden 
aangebracht. 

Allereerst bieden wij de Synode onze vertaling van de 
negatieve zijde van de Dordtsche Leerregels aan. 

CANONS OF DORDRECHT. 
REJECTIONS OF ERRORS BY WHICH THE CHURCHES OF THE 

. NETHERLANDS WERE DISTURBED FOR A TIME. 

CHAPTER .1. 
The true doctrine concerning Election and Rejection 

having been explained, the Synod rejects the errors of 
. those : 

1. 
Who teach: That the will of God to save those who 

would believe and would continne in faith and obe
dience is the whole and entire decree of election unto sal
vation, and that nothing else concerning this decree has 
been re"ealed in God' s Word. 



. For they contradict tli 
Scriptures,which deClare not only save 
those. who will believe, but that has also hom eternity 

~ chosen certain -particular persons to 'vvhom above -others 
he' in time will gnnt both faith in _Christ and perse
verance; as it is \\;ritten: "I manifested" thy nam'e unto 
the mel} whom thou gayest me o,ht of the vvorld." John 
17: 6. And: "Even as he chose us in him before the 
foundation of the world, that we should be holy and withe 
out blemish before him .in love." Eph. 1: 4. 

II. 
vVho teach: That there are various kinds of election 

of God: the one general and indefinite, the other partic
ul"r '!nd definite; and that the latter in turn is eith~r 
incomplete, revocable, non-decisive and conditional, or' 
complete, irrevocable,_ decisive and absolute. Likewise: 
that there is one election unto faith, and another unto 
salvation, so that election can be unto justifying faith, 
.\vithout being a decisive election unto salvation. For 
this isa fancy of men's minds, invented regardless.of the 
Scriptures, whereby the doctrine of .election is corrupted, 
and the golden chain of our salvation is broken: "And 
whom he foreordained, them he also called; and whom 
he 'called, them he als~ justified; and whom he justified, 
them he also gjorified." Rom. 8: 30. 

m. 
Who teach: That the pleasure and purpose of God, 

of which Scripture makes mention in the doctrine of 
election, does not consist in God's having chosen certain 

. people, but in his having chosen out of all possible con- . 
ditions (among which are also the works of the law), 
or out of the whole order of things, the act of faith which 
fro111 its very nature is undeserving, as ,veIl as its inc0111-
plete obedience, as a condition of salvation, and as if he 
\voltlcl have -graciously considered this in itself as a C0111,-

. plete obedience, and would count it worthy of the reward 
of eternal life. For by this injurious error the pleasure 
of God and the merits of Christ are made of none effect, 
and men are" dniwn away by l1seless ql1estions from the 



from the simplicity 
'of the Apostle is 

cn:u,'pn as -untrue; "'Who -saved us, and cp.,lled"us with a' 
holy calling, not aC<'Ol'dingto 'our works, but according 
to l1is own' purpose and grace,- which was- given -us in 
'Christ Jesus before'times ei:emal." :0 Tim, 1: 9.' 

IV. 
vVho teach: That in the election unto faith this con

dition is befo·rehand demanded, viz., that man should'use 
the light of nature rightly, be pious, humble, ·meek, and 
fit for etema!life, as if on these things election were in 
any way dependent. For this savors of the teachings of 
Pelagius, and is opposed to the doctrine of the apostle, 
when he writes: "Among whom we ,.also all once .lived 
in the lnst of onr flesh, doing the desires of the flesh and 
of the· mind, and were by natnre children of wrath; even 
as the rest; ,but God being rich in mercy, for his great 
love \vher,ev,rith he loved us, _even when we were dead 
through our trespasses, made us alive together with 
Christ (by grace have ye been saved), and raised us up 

- with him, and made us to sit with him in heavenly places, 
in Christ Jesus; that in the ages to come he might show 
the exceeding riches of his grace "in kindness towards us 
in Christ Jesus; for by grace have ye been saved through 
faith; and that not of yourselves, it is the gift of God; 
not of works, that .no l11ah should glory."-Eph, 2: 3-9. 

V. 
\;lJho teach: That the incomplete. and non-decisive elec

tion of particular persons to salvation occurred because of 
a fores,een faith, conversion, holiness, godliness; which 
either began or continued for some time; but that the 
complete and decisive election occurred because of fore
seen pers~verance unto the end in faith, conversion, holi
ness and godliness; and that this is the gracious and'evan
gelical 'worthiness, for the sake of which he who is 
chosen, is more worthy, than he who is not- chosen; and 
that therefore faith, the obedience of faith, holiness, god
liness and perseverance are not fruits of the unchangeable 
eleCtion unto glory, -but are conditi011s, which, beirig re-



,Oquired beforehand, a~conlplished ... 
· by those who will be fully elected, .arecauses without 
which the unchangeable election to glory does noi occur. 

This is. opposed to the entire Scripture, which con~ 
stantly inculcates this and similar declarations: Election 

· is not out of works, but of him that calleth. Rom. 9 : 11. 
"Anel as many as ,vere ordained,to eternal life believed,'" 
Acts 13: 48. "I-Ie chose us in him Defore the foundation 
of the wodd, that we should be holy," etc., Eph. 1: 4. 
"Ye .. did not chose me, but I chose you," John 15: 16 .. 
"But if it be of grace, it is no more of 'works," R01TI. 11: 
6. "Herein is love, not that we loved God, but that he 
loved us, and sent his Son," 1 John 4: 10. 

VI. 
. \Vho teach: That not every election unto salvation is 

unchangeable, but that some of'the elect, notwithstanding 
any decree of God, can yet perish and do indeed. perish. 
By which gross error they make God to be changeable, 
and destroy the comfort which the godly obtain out of the 
firmness of their election, and contradict the Holy Script
ure, which teaches, that the elect can not be led astray. 
Matt. 24: 24; that Christ does not lose those whom the 
Father gave him. John 6: 39; and that God hath also 
glarified thase wham he fareordained, called and justi
fied. Ram. 8: 30. 

VII. 
Wha teach: That there is in this life·na fruit and na 

cansciausness of the unchangeable electian ta glory, nar 
any certainty, except that which depends an a changeable 
and uncertain candition. For not only is it unreasanable 

· to speak of an uncerta,in certainty, but also contrary ta the 
experience of the saints, wha by virtue of the conscious
ness of their election rejaice with the Apostle and praise 
this favar af God, Eph.· 1;, who according ta Christ's ad
manitian rej oice with his disciples that their riames are 
written in heaven, Luke 10: 20; who also place the con
sciousness of· their election aver against the fiery darts 
of the devil, asking: "'Who shall lay anything ta the 
charge of God's elect?" 



Who teach: That God, simply by ;"irtu.e of his righte
OllS will, did decide neither to leave anyone in the fall of 
Adam and in the comnlon state of sin and conderimation, 
no}" to pass anY0tlehy, in the commullicatioil of grace 
which is -necessary for faith and conversion. For this 

, i.s firmly decreed: "He hath mercy on whomhewi11; and 
whom he will he hardeneth," Rom. 9 : 18. And also 'this : 
"Unto you it is given.to know the mystedes of the king
clom of heaven, hUI to them it is not given," Matt. 13 : 1l. 
Likewise: "I thank thee, 0 Father, .Lm-d of heaven and 
earth, that thou clidst hide these things from the wise 
and understanding, and 'didst reveal them unto hahes; 
yea, Father, for so it was well-pleasing in thy sight, Matt. 
11: 25,26. 

IX. 
Who teach: That the reason why God sends the gos

pel to one people rather than to another is not merely 
the pleasure of God, hut rather the fact that one people 
is worthier than another to whom the gospel is not com
municated. For this Moses denies, addressing the people 
of Israel as follows: "Behold unto Jehovah thy God he
longeth heaven and the heaven of heavens, the earth, with 
all that is. therein. Only Jehovah had a delight in thy 
fathers to love them, and he chose their seed after then1, 
even you ahove all peoples, as at this day," Deut. 10: 14, 
15. And Christ said: "Vi oe unto thee, Chorazin! woe 
unto thee, Bethsaida! for if the mighty works had heen 
done in Tyre and Sidon which were clone in you, they 
would have repented long ago in sackcloth and ashes," 
Matt. 11: 21. 

CHAPTER II. 
The true doctrine having been explained, the Synod 

rejects the errors of those: 

I. 
Who teach: That God the Father has ordained his Son " 

to the death of the cross without a, certain and definite 
decree to save any, so that the necessity and worth of 



might 
partsconlplete ,andperfecf" 

re(1errlp'tron had never in fact been applied 
Jo any person. For this doctrine tends to the 'despising 
of the wisdom of the Fatherand of the merits of Jesus 
Christ, and is contrary to Scriptilre. For thus saith our 
Savior: "I lay, down my life for the sheep, and I know 
them," J ohrl 10: 15, 27. And the prophet Isaiah saith 
concerning the Savior: "\/[hen thou shalt make his soul 
an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong 
his days, 'and the pleasure of Jehovah shall prosper- in 
his hand," Is. 53: 10. Finally, 'this contradicts the ar
ticleof faith according to which we believe the Catholic 
Christi ai, (hurch. 

1'1. 

\/[ho teach: That it was not the purpose of the death 
of Christ that he should confirm the covenant of grace 
through his blood, but only that he should acquire for the 
Father the right to establish with man such a covenant 
as he might please, whether of grace or of works. For 

, this is contrary to Scripture whieh teaches that Christ 
" has become the Mediator and surety of abetter, that is, 
of a new cov~nant, and that a testament is of force where 
death has occurred. Heb. 7: 22; 9: 15, 17. . 

III. 
Who teach: That Christ by his satisfaction merited 

neither salvation itself for anyone, 110r faith, whereby this 
satisfaction of Christ unto salvation is effectuallyap-' 
propriated; but that he merited for the Father only the 
authority or the perfect will to deal again with man, and 
to ,prescribe new conditions as he might desire, obedience 
to which; however, depended on the free will of man, so 
that it therefore might have come to pass that either none, 
or all should fulfil these conditions. For these think too 

'contemptuously of the death of Christ, do in no wise 
acknowledge the most important fruit thereby gained, and 
bring again out of hell the Pelagian error. / 



IV. 
who teach: ':Chat the covehanl olgra,;e, which God 

the Father, through the mediation bf the death of Christ, 
made "hth man, does not consist in o'lr being justifjed be~ 
fore God by faith, ii, as much as it accepts the merits of 
Christ, and in our being saved, but in the fact that. God, 
having revoked the demand of perfect obedience to the 
law, has counted both faith itself and the obedience of .... 
faith for the perfect fulfilment of the law, and does es
teem it worthy o·f the reward of eternal life through grace.· 
For _ these contradict the Scripttll-es: "Bs;ing jtlstified 
freely by his grace through the redemption that is in 
Christ Jesus;. whom God set forth to be a propitiation 
through faith in his blood," Rom. 3: 24, 25. And these 
proclaim, as did the wicked Socinus, l1e,v and strange' 
justifIcation of Ulan before God, against the consenst1s-
of the whole church. 

V. 
,Vho teach: That all men have been accepted unto the 

state of reconci1i8:tion and unto the grace of the covenant, . 
so that no one is VllOrthy of condemnation on account of 
original sin, and that no one shall"be condemned because 
of it, but that all are free from the guilt of orig·inal sin. 
For this opinion is opposed 10 Scripture which teaches 
that we are by nature children of wrath. Eph. 2: 3 .. 

VI. 
yVho use the difference betvveen meriting and ai):

propriating to the end that they may instill into the minds 
of the unthinking and inexperienced this teaching, that 
God, in so far as he is concerned, has been desirous ,of 
applying to all in the same manner the benefits gained 
by the death of Christ; but that, while some obtain the 
pardon of sin and eternal life, and others do not, this dif
ference depends on their own free will, which joins itself 
to the grace that is pffered withont exception, and thai it 
is not dependent on the special gift of mercy, which 
powerfnlly \"orks in them, that they rather than others 
should appropriate unto themselves this grace. For these, 
conducting themselves as if they presented this difference ~ . 

• 



. inasounds~nse,seek to into the people 
tive poison of the Pelagian errors. 

VII. 
Who teach:. That Christ neither could die nor needed 

to die for those whom God loves in the highest degree 
and has chosen to eternal life, and did not die for these, 
since these do not need the death of Christ. For they 
contradict the Apostle, who declares: "Christ loved me, 
and gave himself for me," Gal. 2: 20. Likewise: "Who 
shall lay anything to the charge of God's elect? "It is 
God that justifieth; who is he that condemneth? It is 
Christ Jesus that died," Rom. 8: 33, 34, viz., for them; 
and the Savior who says: "I lay down my life for the 
sheep," John 10: 15. And: "This is my commandment, 
that ye love one another, even as I have loved you. 
Greater love hath no man than this, that a man lay down 
his life for his friends," John 15: 12, 13. 

CHAPTERS TIl AND IV. 
The true doctrine having been explained, the Synod 

.rejects the errors of those: 

I. 
Who teach: That it cannot truthfully be said, that 

original sin is in itself sufficient to condemn the whole 
-human race, or to deserve temporal and eternal punish
. ment. For these contradict the Apostle, who declares: 
"Therefore as through one man sin entered intO' the 
world, and death through sin; and so death passed unto 
all men, for that all sinned," Rom. 5: 12. And: "The' 
judgment came of one untO' condemnation," Rom. 5 :'16. 
,And: '·'The wages of sin are death," Rom. 6: 23. 

II. 
Who teach: That the spiritual gifts, or the good qual i

ti~s ~nd virtlles, such as: goodness, holiness, righteous
ness, could not belong to the will of man. when he was 
first created, and that these, therefore, could not be sep
arated therefrom in the fall. For stich is contrary to the 

'. description of the image' of God, which the Apostle gives 



.,_ousness': 
will. 

ute",) t, that consists in righte:· 
undoubt,dly belong to the 

III. 
Who teach: That in spiritual death the spiritual gifts· 

are riot separate from the v.rill of rhan, since the" wi11 in 
itself has never been corrupted, but only hinderecl through 

. the darkness of the understanding and the irregularity of 
the affections; and that, these hindrances having been re
moved, the will can then bring into operation its native 
powers, that is·, that the will of itself is able to will and to 
choose, or not to "rill and not to choose, all manner of 
good which may be presented to it. This is an innova
tion and -an error" and tends to elevate the powers of the 
free will, contrary to the declaration of the Prophet: "The 
heart is deceitful above all things, and it is. exceedingly 
corrupt," J er. 17: 9; and of the Apostle: "Among whom 
(sons of disobedience) we also all once lived. in the lusts 
of the flesh, doing the desires of the flesh and· of the 
mind," Eph. 2: 3. 

IV. 
Who teach: That the unregenerate man is not really 

dead in sin, nor destitute of all powers unto spiritual good, . 
but that he can yet hunger and thirst after righteousness 

. and life, and offer the sacrifice of a contrite and broken 
spirit, which is pleasil1g to God. For these a·re contrary 
to the plain· expr·essions of Scripture. "Ye were dead 
through trespasses and sins," Eph. 2: 1, 5; and: "Every 
imagination of the thought of his heart are only evil con
tinually," Gen. 6: 5; 8: 2l. 

Moreover, it is true of the regenerate and of those 
who are called blessed that they hunger and thirst after 
deliverance from misery, and after life, and offer unto 
God the sacrifice of a broken spirit. Ps. 51: 10; Matt. 
5: 6. 

V. 
\A/ho tea.ch: That the corrupt and natural man can so 

well lise the common grace (by which they understand 
the light of nature), or the gifts yet allowed him after 



use .a 
greater, saving grac;e salva-
tion itself.', And,that wav God from his side shciws 
himself ,ready to reveal Christ ~nto all men; since he ap
plies to aIr sufficiently and powerfully the means neces
s'ary to conversion. 'For botb the experience of all ages 
and the Scriptures testify that this is lintrue. "He show
eth his Vvord t111to Jacob. his statutes and his ordinances 
'unto Israel. He hath not dealt so with any nation:' and 
as for his ordinances they have nOot kno\vn them," Ps. 
147: 19, 20. "Who in the generations gone by suffered 
all the nations to walk in their own way," Acts 14: 16. 
And: "'And they (Paul and his companions) having been 
f"xbidden of the Holy Spirit to speak the word'in Asia, 
and when they were come over against M ysia, they as
sayed togo into Bithynia, and the Spirit of Jesus suf
fered them not," Acts 16: 6, 7. 

VI. 
\lVho teach: That in the true conversion of man no 

new qualities, powers or,gifts can be infused by God into 
the will, and that therefore faith through which we are 
first converted, and because of which we are called be
lievers, is not a quality or gift infused by God, but only 
an act of man, and that it can not be said to be a gift, ex
cept in respect of the power to attain to this faith. For 
thereby they contradict the Holy Scriptures, which de
clare that God infuses new qualities of faith, of obe
dience, and of the consciousness __ of his love into our 
hearts: "I will put my law in their inward parts, and in 
their hearts will l' write it," J er. 31: 33. And: "I will 
pour water upon 'him that is thirsty, and streams upon the 
dry ground; I will pour my Spirit upon thy seed," Is. 44: 
3. AncI: "The love of God hath been shed abroad in our 
'hearts through the Holy Spirit which hath been given 
us," Rom. 5 : 5. This is also contrary to the fixed usage 
of the church, which prays by ..the mouth of the Prophet 
fhus': "Turn thou me, and I shall be turned;" Jer. 31: 18. 

VII. . 

,Who teach: That the grace whereby we are converted 
- I " 



only a ~o;",,; dUY"lOlllg; 

. that this is the manner 
sionof man, -and that this manner oif-;';;;ib~iri~, 
sists in advising', is most in -harmony with man'sliature; < 
and that there is no reason why this advising grace alone 
should not be sufficient to make the natural man spirit-

. ual, indeed, that God does not produce the consent of the 
will except through this manrier of advising; and that the 
power of the divine working, whereby it surpasses the 
working of Satan, consists- in this, that God promises eter
nal, while Satan promises only temporal.goods. But this 
is altogether Pelagian and in opposition to the whole 

.. Scripture which, besides this, teaches yet another and 
more powerful and divine manner of the Holy Spirit's 
working in the conversion of man, as ih Ezekiel: "A new 

. heart also will I give you, and a new spirit will I put 
within yOll; and I will take away the stony heart out of 
your flesh, and I will give you a heart of flesh," Ezek. . 
36: 26. 

VIN. 
Who teach:. That God in the regeneration of man does 

not use such powers of his omnipotence as powerfully and 
jnfallibly bend man's will to faith and conversion; but 
that all the works of grace having been accomplished, 
which God employs to convert man, man may yet so re
sist God and the Holy Spirit, when God intends man's 
regeneration and wills to regenerate him, and indeed that 
man often does so resist that he prevents entirely his re
generation, and that it therefore remains in man's po\ver 
to be regenerated or not. For this is nothing less than 

, the denial of all the powers of God's grace in our conver
sion, and the snbjecting of the working of Almighty God 
tothe will of man, which is contrary to the Apostle, who 
teach: "That we believe according to the working of the 
strength of his power," Eph. 1: 19. And: "'That God 
fulfils every desire of goodness and every work of faith 
with power;" 2 Thess. 1: 11. And: "That his divine 
power hath given unto us all things that pertain unto life 
'and godliness," 2 Peter ~ : 3. -



Who teach: That grace arid free, will are' partial 
causes, which together work the be<;inning.of convecsion, ' 
and that grace, in order of '\Torking, does not precede, 

, the working of the will; that is, that God does not power
fully help the will of man unto conversion until the will 
'of man moves and determines to do this. For. the ancient 
Church has long agO' condemned this doctrine of the 
Pelagians. according to the words of the Apostle: "So 
then it is nat of him that willeth, nor of him that runneth, 

'but of God that hath mercy," Rom. 9: 16. 'Likewise: 
"For who maketh·thee to differ? and what hast thou that 
thou didst not receive?" 1 Cor. 4 :7., And: "For it is 
God who worketh in you both to will and to work, for 
his good pleasure," Phil. 2: 13. 

CRAPTER V. 
Rejections of errors concerning the doctrine of the 

Perseverance of the Saints. 
The true doctrine having been explained, the Synod 

rejects the errors of those: 

I. 
V/ho teach: That the perseverance of the true believ

e,s is not a fruit of election, or a gift of Gail, gained by 
the death of Christ, but a condition of the new covenant, 
which (as they declare) man before his decisive election 
and justification must fulfil throug-h his free will. For 
the Holy Scripture testifies that this follows out of elec
tion, and is given the elect through the virtue, of the 
death, the resurrection and intercession of Christ: "But 
the elect obtaiued it and the rest were hardened," Rom. 
11 : 7. Likewise: "He that spared not his own Son, but 
delivered him up for us all, how shall he not also with 
him freely give us all things? Who shall lay anything 
to the_charge of God's elect?- It is God that justifieth; 
who is he that condemneth? It is Christ Jesus that died, 
yea rather, that was raised from the dead, who is at the 
'right hand of God, who also maketh intercession for us. 
Who shan separate us from the love of Christ?" Rom. 
S: 32-35. ' , 

" 



Who teach;. That God does not provide the believer .. ' 
with sufficient powers to persevere, and is ever ready to' 
preserve these in him, if he will do his duty ; -but that 

. though all things, which are necessary to persevere in 
faith and >yhich God will use to.preserve faith, are made 
use of, it _ even .then ever depends on the .pleasure of the 
will whether it wiII persevere or not. For this idea con-

-tains an.outspoken Pelagianism, and while it would make 
men free, it makes them robbers of God's honor, contrary 
to the prevailing agreement of the evangelical doctrine" 
which takes from man· all cause of boasting, and ascribes 
all the praise for this favor to the grace of God alone, 
and contrary to the Apostle, whO' declares; "'That it is 
God, who shall also confirm you unto the end, that ye be 
unreprovable in the day of our Lord Jesus Christ. 
1 Cor. 1: 18. 

III. 
VVho teach; That the believers and regenerate not only 

can fall from justifying faith and likewise from grace 
and salvation wholly and to the end, but indeed often do 
fall from this and are lost forever. For this conception 
makes powerless the grace, justification, regeneration, 
and continued keeping by Christ, contrary to the ex
pressed words of the Apostle Paul: "That while we were 
yet sinners Christ died for us. Much more then, being 
justified by his hlood, shall we be saved from the wrath 
of God through him," Rom. 5: 8,_ 9. And contrary to the 
Apostle John: "Whosoever is _ begotten of God doeth. no 
sin, because his seed abideth in him; and he can n'0t sIn, 
because he is begotten of God," 1 John 3: 9. And also 
contrary to the words of Jesus Christ; "I' give unto them 
eternal life; and they shall never perish, and no one shall 
snatch them out of my hand. My Father who hath given 
them to me, is greater than all ; and no one is able to 
snatch them out of the Father's hand." John 10: 28,29. 

IV. 
Who teach: That true believers and regenerate can 

sin the sin unto death or against the Holy Spirit. Since 



the same Apostle after. havi11gspoken in the 
chapter of his first vss. 16 and 17, 'of those. who 

'. sin unto death and forbidden to pi'ayfor them,im-
mediately adds to this invs. 18: :'We knmir that. who-· . 
soever is begotten of God sinnetll not, but he that was. 
begotten of God keepeth himself, and the evil ai,e ,touch-
eth him pot," 1 John 5: 18. • 

V. 
"'''ho teach: That without a special revelation we can 

have no certainty of future perseverailce in this life. For 
by this doctrine the snre comfort of the trne believers is 
taken away in this life, and the doubts of the papist are 
again introduced into the church, while the Holy Script
ures constantly deduce this assurance, not from a special 
apd extraordinary revelation, but from the very works of . 
the children of God. So especially the Apostle Paul: 
"No creature shall be able to separate us from the love 
of. God, which is in Christ Jesus 'Our Lord," Rom. 8: 39. 
And John declares: "And he that keepeth his command
ments abideth in him, and he in him. And 'hereby we 
know that, he abideth in us, by the Spirit which he gave 
us," John 3: 24. . 

VI. 
Who teach: That the doctrine of the certainty of per

severance and of salvation from--its own character and 
nature is a cause of indolence and- is injurious to -godli
ness, good morals, prayers and other holy exercises, but 
that on the contrary it is praiseworthy. to doubt. For 
these show that they do not know the power of divine 
grace and the. ,vorking of the indwelling Holy Spirit. 
And they contradict the Apostle. J 01111, who teaches the 
:opposite with express words in his first epistle; "'Be
loved, now are. we the children of God, and it is not yet 
made rrianifest what we shall be. '. We know that, if he 
shall be manifested, we shall be like him;, for we shall see 
him even as he is.' And everyone that hath this hope set 
on him purifieth himself, even as he is pure," 1 John 3: 2. 
Furthermore, these are contradicted by the example of 
the saints, both of the Old and the New Testament, who 



though they 
V(ltio:n,' were rie\jertheless
exercises of godliness. 

VII. 
Who teach: That the faith Df those, who believe only 

for time, does not differ from justifying and saving faith 
except in duration. For Christ himself, in Matt. 13: 20, . 
Luke 8: 13, and in other places, evidently notes, besides 
this duration, a threefold difference between those who 
believe only for a time and true believers, when· he de
clares that the -former receive the seed in ·stony ground, 
but the latter in the good grouhd or heart; that the 
former a1·e without root, but the latter have a firm root; 
that the former are without fruit, but that the. latter 
bring forth their fruit in various measure, 'with constancy 

. and steadfastness. 

VIII. 
vVho teach: That it is .not absurd that one having logt 

his first regeneration, is again and even often born anew. 
For these deny by this doctrine the incorruptibleness of 
the seed of God, whereby we are born again. Contrary 
to the testimony of the Apostle Peter: "Having been be
gotten again, not of corruptible seed, but of incorrupt
ible," 1 Peter 1 :23. 

IX. 
. Who teach: That Christ has in no place prayed that 

believers should infallibly continw in faith. For they 
contradict Christ himself, who says: "I have prayed for 
thee, Peter, that thy faith fail 110t, " Luke 22: 32; and the 
evangelist John, who declares, that Christ has not only 
prayed for the Apostles, but also for thos"" who through 
their word \;vould bell eve : "Holy Father, keep the'111 in . 
thy. name," and: '·'I pray not that thou shouldest take 
them out of the world, but that thou shouldest keep them 
from the evil one," John 17: 11, 15, 20 . 

. Wat de positieve zijde vall de Dordtsche Leen-ege!s 
aangaat, stellen wij de volgende wijzigingen in de reeds 
bestaande vertaling voor: 

-' ,. 



T:l, obnoxious to--c,l1qng'e 
1,3, by whose men are, .. -"changeto, and 

by the, ministry of these messengers men, are called .... 
I: 6, Print Eph. 1, 11 : Who worketh all things after 

the connsel of his wiIl. ' 
1:10, Reconstruct thus: The good pleasure of God is, 

the sale cause of this gracious election; which doth not 
consist herein, that out of all possible qualities and ,ac
tions of men God has chosen some as a condition ofsal
vation; but that he was .... 

It was; add: said. 
I: 13, Insert between "depth of his mercies and ren

dering grateful"-these words: for cleansing themselves. 
1: 14, Add at end, (Acts 20: 27; Rom. 11,33, 34; 

12:3; Heb. 6:17, 18.) 
I: 15, Add at end: thereof. 
II: 7, "'Under the New, he reveals himself to many, 

withont any distinction of people .... " --change to: Un
der the New, (the distinction between various peoples' 
having been removed), he reveals himself to many. 

Aan het einde van ons overzicht van de Dordtsche 
Leen-egels maken wi j er opmerkzaam op, dat er aan het 
einde \Ian de, Engelsche vertaling' een ConClusion voor
komt, die niet gevonden wordt in de Hollandsche ver-
taling. ' 

CONFESSION OF FAITH. 
Art. II, his eternal power and Godhead,-change to: 

power and divinity. 
Art. VII, Neither may we compare .... -Change to: 

Neither may we consider of equal value any writings of 
men, however holy these men may have been, with those 
divine Scriptures,· nor ought we to consider custom, or 
the' great mnltitude, or antiquity, or succession of times 

.. 0.1' persons, or councils, decrees or .statutes, as of equal 
value with the truth of God, for. ... 

Art. IX, God created, signifies the unity: Change to: 
God cr~ated, he signifies the unity. 



As it seemed good ,unto ,him; Hollandver-
sion is : When itseen1edgoodunto him. ' 

Art. XXI, Who hath presented himself. Change to: 
and that hehath'presented himself.. ' .. 

Art: XXXVI. Bij dit Art. wijzen wij op het ver
schil dat er tusschen de Hollandsche en de bestaande 
Engelsche vertaling bestaat. 

De Hollandsche uitgave leest: En hun ambt is,niet 
aIleen acht te nemen en te waken over de Politie, ll1aar 
ook de hand te houden aan den Heiligen Kerkedienst; 
om -te weren en uit te roeien alIe a£goderi j en valschen 
godsdienst, omhet rijk des antichrist te gronde t~ wer
pen, en het koninkri jk van J ezus Christus te doen vor
deren, het woord des evangelies overal te doen predi
ken, opdat God van een iegelijk geeerd en gediend wor-, 
de, gelijk hij in zijn Woord gebiedt. 

De Engelsche editie lnidt aId us: And their office is, 
not only to have regard to, and watch for the welfare 
of the' civil state; but also that they protect the sacred , 

, ministry; and thus may remove and prevent all idolatry' 
and false worship; that the kingdom of antichrist may 
be thus destroyed and the kingdom of Christ promoted. 
They must therefore countenance the preaching of the 
Word of the gospel everywhere, that God may behon
ored and worshipped by everyone, as h~ commands in 
his Word."" , 

Omdat onze Kerk 'nog niet besloi~n heeft, wat zi j met 
dit Art. wil doen,laten wij hiermee dit artikel rusten. 

HEIDELBERG CATECHISM. 
III Lord's Day, Answer 6. In righteousness and true 

holiness; Holland: true righteousness and holiness. 
V~ Lord's Day, 19. Reconstruct thus: From 

the holy. gospel, which God himself first' revealed in 
Paradise, and afterwards published by tIie Patriarchs and 
Prophets, and represented by the sacrifices and other 
ceremonies of the law; and lastly has fulfilled by his only 
begotten Son. 

• 



VII 
to ,-definite kno",le,jg-ce. 

XI Lord's Day, 3!l, salvation anc\. happiriess .. :. 
More literal : .. salv,Hion aild welfare" 

XVIII.Lord's Day, 48. Reconstrnct thns: Not 
at all, for since the Godhead is illimitable and omni-

. _ 'present; it must necessarily folIow, that the same is 
beyond the limits of the human nature he assumed, and 
yet is neve!"1heless", in this human nature, and remains 
personally united to it. 

XXI Lord's Day, Q. 54, Drop: of Christ. 

LITURGY. 
In the Formula for Infant Baptism there is an am is

siOli of the introduction to the prayer, which according 
to the HolIand version should read as follows: 0, Al
mighty and eternal God, Thou, who hast according to 
thy severe judgment punished the unbelieving and un
repentant world with the flood, and hast according to 
thy great mercy saved and protected believing Noah and 
his .family; Thou, who hast drowned the obstinate 
Pharao and his host in the Red Sea, and hast led thy 
people Israel through the midst of the Sea upon dry 
gronnd, by which baptism was signified, we beseech thee, 
that than wilt. ... 

The two prayers for adult baptism are not included 
in the Formula, which translated would read as folIows: ° Almighty and eternal God, Thou, who hast ac
cording to thy severe judgment punished the unbelieving 
and unrepentant world with the flood, and hast accord
ing to thy great mercy saved and protected believing 
Noah and his family; Thall, who hast drowned the ob-. 
stinate Pharao and his host in the Red Sea, and hast led 
thy people Israel through the midst of the Sea upon dry 
ground, by which baptism ,vas signified, \:ve beseech thee, 
that thou wilt be pleased of thine infinite mercy, graci
ously to look upon this person, and incorporate him by 
thy Holy Spirit into thy S011. Jesus Christ, that he may 



In '" joy-
fully bearing his cross, anddeave in true faith, 
firm hope and ardent love;. that he may with a comfort- , 

, able sense of'thy favor, leave this'life, which is nothing 
.but a. continual death, and at the last day may appear 
without terror before the judgment seat of Christ thy 
Son, through Jesus Christ our Lord, who with thee and 

. the Holy Ghost, one only God, lives and reigns forever. 
Amen. 

THANKSGIVING.. . 

Almighty God and Merciful Father, we thank and 
praise thee, that thou hast forgiven' us and our children 
all our sins, through the blood of thy Son Jesus Christ, 

, and received us through thy Holy Spirit, as members of 
tky only begotten Son, and adopted us to be thy children, 
and sealed and confirmed the same unto us by holy 
baptism. We beseech thee, through the same Son of thy 
love, that thou wilt be pleased always to govern this 
baptized person by thy Holy Spirit, that he may lead a 
Christian and godly life, and increase and grow tIP in the 
Lad Jesus Christ, that he may acknowledge thy father~ 
ly goodness and mercy, which thou hast shown to him 
and to us, and live in all righteousness, under ciur only 
High Priest Jesus Christ; and that he may manfully 
fight against and overcome sin, the devil and his' whole 
dominion, to the end that he may eternally praise and' 
magnify thee, and thy Son Jesus Christ, together with 
the Holy Ghost, the one only true God. Amen., 

MARRIAGE FORM. 

The Formula for Marriage, as printed in the Psalter, 
has not printed Matt. 19: 3, 9, as Holland editions have, 
,likewise Ps. 128. The Prayer is also' not prihted, which 

. is as follows: . 
Almighty God, Thou, who dost manifest thy good

ness and wisdom in all thy works and .ordinances; and . 
from the beginning hast said, that it is not good that man ... 
be alone and therefore hast created him a helpmeet to 
be with him; and ordained that they, who were two should 



in the holy 
thy ,Holy Spirit, so that a true and faith 

. may live holyaccordirig to divine wilbnd resist all, 
eviL ,Wilt thou also' bless as thou' hast blessed' 

'.the believing fathers, thy friends and faithful servants, 
Abraham, Isaac and Jacob; in order that they, as co-heirs 
of thecovenanl which thou hast established with these 
fathers, may bring up theirehildren, which thou wilt be ~ 
pleased tq give them,ln 'the fear of the Lord, to the' 

, honor of thy holy name, to the edification of thy church 
arid to the extension .of the holy gospeL Hear us, Fa, 
ther of all mercy for the sake of Jesus Christ, thy be
loved Son, our-- Lord, in whose name we conClude our, 

, prayer: Our Father, who art in heaven etc. 

FORM FOR'THE INSTALLATION OF PROFE~SOR OF 

THEOLOGY. 

Beloved brethren, it is known unto you that our 
-brother in the holy ministry, N,N., has been called by 

, ' ~ our last Synod to the important office of professor of 
theology at our Theolgical Seminary. To our joy he 
,has accepted this call, and we are now assembled to, in
stal! him in office. For which purpose we request you, 
brother N. N., to arise and to listen to that which be
longs 10 this .office and is placed by the Lord and the 
Church in your charge. 

.. Since our God, who is rich in mercy, hath chosen in 
his great love a church unto himself for the inheritance 
of eternal life, and wil! gather this church through his 
Spirit and Word to the fellowship of his Son, in the. 
unity of true faith, and to the increase Of the knowledge 
of his will, so it pleases him to, call men by his Holy 
Spirit, who as ministers of the word are to preach the 
glad tidings of salvation among tbose who already belong 

, to tbe church .and among those outside, wbo are yet withe 
out the knowledge of God's ways. . 

Tbe first messengers of peace in the days of the New 
'Testament were immediately taught bY'Ollr Lord Jesus 

.i .. 



.traified ah'dsent. . 
gave them, 

. extr'l-ordinary. and-khowledge . 
mysteries of s'llvationof sInners and the 'upbuild-

- ing of saints. Because these extrilOrdinau .. metho,ds, 
however, lasted only as long as .the Lord· judged them to 
be necessary. for the founding of his church amongth~ 
nations, the necessity was' soon felt of . training youtlis 
and men for the holy ministry ynder the ordinary dis~ 
~nsation of the Spirit by the regular methods ·of educa
tion. And this especially in 'virtue of what Paul wrote. 
in II Tim. 2: 2, "Al1d the things' which thou hast heard 
from me among many witnesses, the same commit thou 
to faithful men, who shall be able to teach others also.". 
The Apostle here points to what he had himself done 
and to what he requested of his disciple.Timothy. 

In' obedience to this. apostolic direction this training 
was originally done by . learned and capable overseers of 
the Church. Later the schools of Alexandria, Antioch . 

. and other important .cities were especially engaged in this 
work. And when towards the end of the middle ages. 
and in the 16th and 17th centuries hniversities arose in 
various places, theology was not incorporated merely as 

. a faculty with other' faculties, but usually recognized as 
Regina Scientiarum. This was the more easily done be
cause the church, both Roman Catholic and Protestant,
exercised authority over or concerned itself with every-
thing. . 

As long as a university is founded on the basis of 
Holy Scripture, accepts the confession of a certain de
nomination, and this denomination has part control in the 

-appointing of professors of theology, it can not be disap- . 
proved of that future ministers of theW ord shouldre
ceive their education at such an institution. 

Since, however, Paul in Rom. 3: 2 expressly declares 
that the church of the old dispensation, and therefore also 

. the church of the new dispensation, was given the prime 
prerogative that to her were intrusted the or<tcles of God, 
it follows therefore that the church has a divine mission 
to proclaim the words of God, to collect from the Word 

'-. ' .. 



of God her" st:anciimis 
. cording to these and f11t:th,," 

in direc~ connection with this study. . . 
Conscious of this calling our Church has also estab

Jished a: TJieological· School and· called the reverend 
.brother N. N. to devote his talents to this schoo!. 

In behalf of our Church the Curators charge you, es
teemed brother, with the task of instrutting· and estab
lishing the students in the knowledge of God's Word, 
who hope once to minister il1 his church. Expound to 
them the mysteries of the faith, caution them in regard 
to the errors and heresies of the old, but especially at the 
new day, seek to explain how they will not alone as 
teachers have to instruct but also as pastors will have to 
shepherd the flock of the Lord. Help to maintain order 

. and discipline among the disciples, that onr Seminary 
may continue to enjoy the respect, the support, t1,e ap
preciation, the love and the prayer of the church. Be a . 
good example to the students, that they may not only 
profit from your learning, but also find in you a living 
illnstration of. the power and practice of true godliness. 

Be engaged in all of this according to the tneasure of 
the gifts God gave you in dependence on the Lord's help 
and the light of the Holy Spirit. 

And that it may now publicly appear that you, highly 
esteemed brother, are thus disposed, you are to answer 
the following ·questions : 

First, I ask thee, dost thou feel in thy heart that thou 
art lawfully called of God's church and therefore of God 
himself to this office? 

Secondly, Dost thou believe the books of the Old and 
New Testament to be the only Word of God; dost thou 
reject all doctrines repugnant thereto, and dost thouac
cept the doctrinal standards of the Christ. Ref. Church 
as the truest expression of the doctrine of salvation? 

Thirdly, Dost thou promise faithfully to discharge 
thy office according to the same doctrine above . de
scribed, and to adorn it with a godly life? 

Fourthly, Dost thou promise to submit thyself, in 
case thou· shouldst become delinquent, either in life or 



FORMULA OF SUBSCRIPTION . 

. 'vV e, the undersigned, ministers of the \N' ord,-eldeJ"s 
and cieacons of the Christ. Ref. Church of ............ . 
do hereby sincerely and·- in good conscience, before the 
Lord, declare by this, our subscription, that we heartily 
believe and are persuaded that all the articles ane! points 
of -·doctrine, contained ill- the Confession and Catechism 
of the Reformed churches, together with the expl,l11a
tion of some points of tl1e aforesaid doctrine, Inade -by the 
:\fational Synod of Dordrecht, 1618-'19, do fully agree 
ivith the, ,Vonl of God. 

V-Ie promise therefore diligently to teach and faith
fully to defend the aforesaid doctrine, without either di
rectly or indirectly contradicting the same, by oui' public 
preaching or writing. 

,N' e declare moreover that we not only reject all er
rors that militate against this doctrine and particularly 
those which were cOlidemned by the above mentioned 
Synod, . but that we are disposed to refute and contra
diet these, and to exert ourselves in keeping the Church 
free fro111 such errors. And if hereafter any difficultic" 
or different sentiments respecting the aforesaid doctrines 
should arise in our miuds, ,;ve promise that we will
neither publicly nor privately propose, teach, or defend 
the same, either by preaching or writi11g, until _we have 
first revealed such sentiments to the consistory, Class is 
and Synod, that the- same may" be there examinect-, being 
ready ahvays, cheedully to submit to the judgment of 
the consistory, Classis' ·and Synod,', uncler the 'penalty in 
case of refnsal to be ipso facto suspendeclfl'0111 our office: 

And further, jf at any tii11e "the consistory, -Classis or 
Synod, npon sufficient grounds of suspicion and to pre
serve tht; uniformity and purity of doctrine, may- deem 'it .. 
proper to. require of· us a further e"planation of our 
sentiments respecting any particular artide of the Con-



fessi~no{ 
the National we '. promise 
willing and ready to comply with sue.h.requisition, tinCler: 
the penalty above mention';d, reserving for ourselves, 
however, the rig-htof an appeal, whenever we shall be
lieve ourselves aggrieved by the sentence of the consisto-
ry, the Classis or the Synod, and until a decision is made 

. upon such an appeal, we will acquiesce in the determina-
. tion and judgment already passed. 

Met eerbied anderworpen, 
L. BERKHOF 

J. BOLT 

M. J. BOSMA, Sec. 
J. DOLFIN 

J. G. VAN DEN BOSCH. 

P. S.-De vertalingen, door.ons geleverd, zijn zoo-. 
veel mogelijk letterlijk gemailkt, waardoor de construc
tie soms wat stijver is dan zij zou geweest zijn, zoo wij' 
ons een vrij,re vertaling hadden veroorloofd. 

DE COMMISSIE. 

BIJUGE XIV. 
Zendingswerk te Hoboken en' Ellis Island. 

(Zie Acta, Art. 20, 2.) 
AAN DE SYNODE DER CHR. GEREF. KERK IN AMERiKA. 

Waarde .Broeders en Vaders:' . 
Of schoon de zendingszaakte Hoboken en Ellis Island, die. 

wi j als Classis Hackensack voar uwe aandacht wenschen te 
brengen, niet direkt de Engelsche tak onzer Kerk betreft, weh· 
wenschen wij, waar het de zaak des Heeren is, dit werk de 
Synode aan te bevel en, am het vaor' rekening van. geheel de 

- Kerk te nemen. Leerars en ouderlingen van onze Engelsche 
kerken hebben deelgenomen en medegewerkt in het voomoem
'de belangrijke werk des Heeren aan den ingang van ons land, 
en zijn van overtuiging, dat het werk aldaar te groat is voor 
de beide Classes in het Oosten aIleen, eli dat ·de gebeden, toee . 

genegenheid en financieele steun van de gansche.Kerk over 
. ons land een 'vereischte is. 



York 
Hoe vet'kwikkend 

l~deved verdrret eil 'Iij.den ZOll vo'orkoJ;11~n~' 
Zende!itlg"'of Leeraar u aldaar had ontmoet om '. 

bel1Ulp"a'lm te zijn in 'het aalHvijzen uwer bestemming- in 
en om u in den Naml] ,des I-ieeren filet raad -en 

bij te staan. -,Vij veliromveil dat alleri gevoelen' wat 
het is 'i111111igranfte zijn'in een groat en Vreel1.1Crland, claar vden " 
Ol1zer bij de aankomst alhier zijn, misleic1, afgezet en· door
vele 1110eielijkheclen 1110esten -heen ~vorstelenJ waarvan -bnge-' 
hvi j feid velen onzer kunnen getuigen. / 

De ~toestand van den emigrant is waarlijl< -1n vele ~opzichten 
'betrel1renslvaardig. . Indien men door krankheid ,vardt aan-_ 
• getast en in het hospitaa! te Ellis Island verpleegd wordt, is 

er niemand om de geestelijke belangen te behartigen. De 
o·verigen van het gezin .w-Ol-den of dooi~gezondel1 naar de. 
plaats de,- besteI11111ing Of teruggezonden naar Nederland, ter
"'ijl hij of zij aIleen overblijft. Tenvijl de emigrant de in
spectie door de overheid onclergaat, verstaat hij schier geheel 
niet wat geschiedt. In angstige stemming wordt men den 

. geheelen dag' van den eenen agent naar den anderen ge
zonden. Verschillende kerken en vereenigingen van bijna alle 
nationaliteiten zorgen voor hunne geest- en stamverwanten te 
Ellis Island,· terwijl men een missionaire vertegenwoordiger 
van onze Christ.. Geref. Kerk er tevergeefs zoekt, of schoon het 
arheidsveld voorzeker groot en belangri jk is. 

Volgens onze bescheiden meening hangt -in groote mate- de 
bloei o112er Kerk van de immigratie af .. Wij allen, niet waar, 
\V'arcn eenmaal immigranten, en zoo 11iet wi j, dan tach onze 
voorouclers. Feitelijk is dus onze Christ. Geref. Kerk een 
product van de i111migratie~een zeer sterke reden, geliefde 
breeders. 0111. het werk te Hoboken en Ellis Island als Kerk 
met machtte behaliigen. 

In zeer nauw verband met de i111l11igratie-zaak is die yan 
den Hollandschen zeeman en Hoboken's Hollandsche bevol
king, die beide tijdelijk a.ldaar vertoeven. vVekelijks komen 
tusschen twe" a zeshonderd scheepslieden in Hobokf.'11 aan met 
de groote Nederl.-Amerikaansche stoomschepen om aldaar een 
week te vertoeven. Ook dat,werk i.s van belang voo~ geheel de 



Keek; (1aa( 
ciienden te'" WO"de!l, 
konden bewijzen de meL 
den Zendeling' die voor hun welvaart uitziet. werk. onder 

. Hoboken's Hollandsche bevolking is niet minder ten'voor
deele van geheelde Kerk. De HoD,ande!'>; in Hoboken,. tel
lende tenillinste 200 huisgezinnen, vestigden zich slechts tijde
Iijk, alclaar mil zoo spoedig als de gelegenF:teid zich voordoet 
v~rdeL het \iI! esten in teo gaan. De Zendelingkan dezulken 
a!sdan met raad en daad bijstaan en hen naar die streken in 
hef -\;V~sten venvijzen, waar onze gemeenten gevestigd zijn. 

Om dit werk te kunnen verrichten is ,een Zendeling noo
dig, -, die' van Overhe-idswege een bewijskaart ontvangt, om 
daardoor ten aDen tijde' vrijen toegang te hebben totalle ge
bouwen te Ellis Island en de "docks" te Hoboken en New 
York. Zulk een bewijskaart is gemakkelijker te verkrijgen, 
wanneer de Zendeli,ng voor rekening van geheel de I(erk 
staat, dan wanneer slechts een enke!e Classis hem steunt. 

En nu, v,raarde Vac1ers en Broeclers, onze hulpe is immers 
in den naam des Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Moge de Heere de Synode wijsheid geyen om in deze zaak a!" 
zoo te beslissen, da.t dit groote werk door de Christ. Geref, 

-Kerk: in Ameri-ka als een geheel moge \vorden nitgevoerd om 
de lasten -van onze behoeftige stapl~ en geestverwanten t.e ver
licht.en, -en bovenal 0111 ,de nitbreic1ing van Goel's Koninkrijk 
te ~evorderet1. . 

In n'aam van Classis I-Iackensack met eerbied __ ondenvorpell, 
De Commissie, 

BIJLAGE XV. 

LEE S. H)JIZENGA 

PETER STAM 

Rapport van de Commissie over de vraag: 
'.'Welke is de verhouding der Kerk tot de Sabbatschool1" 

Waarde Broeders: 
Op onderscheidene Synodenis de Zondagsschool ter sprake" 

gebracht. vVe gaan in de geschiedenisni:et verder terug dan 
noodig is en herinneren de Synode het volgende: 

; i 



Cclmm. '0111" plannen .. 
rO(lSt/'.r voar S. S. lessen, 

,"OITmo. werd door' deSynode 
van1906als kennisgeving <)angenomen (Art. 56):' En wiil 
er e-ene instructie'ter: tafel ,vas, vrag~nde: 'Welke is de" princi
piede veho'lfding van de KeY", naaY opvatting van Onze beZij- c 

denis, tal de Z ondagsschool, z06 besloot deze Synode de be
antwoorcling dezer' vraag'-in hal~dell eener C0111l11. te leggen,
en een rooster-plal1 te onh:verpen in den geest van het inge-
:dienc1e rapport, Art. 93, II, III. . 

De Synode van 1908 verwierp het rapport harer C0111111., 

omclat deze, zoo V·las althans het oorded van de C0111111. van 
praeaclvies. er 11iet 1n geslaagd was de principieele verhol1sUng 
tusschen Kerk en Zondagsschool aan te geven. De Synode 
benOelT!.cle opnieuw eene C0111m. om deze vraag te beantwoor
den, en besloot het rooste!<-plan ter tafel te leggen: Art. 41, 
5AB. . 

Uwe C0l11111. zal trachten, al vervult haar eenige vrees, _dat 
oak haar ant\voorcl, gelijk de voorgaande rapporten, onaan
nemelijk geacht zal worden, aan de opdracht te voldoen.. . 

lVlogen wij er allereerst op wijzen, dat antwoord op deze 
,F vraag ve~re van gemakkelijk is. Er zijn beZ'Yvaren van prac

tischen en theoretischen aard. Uiteenloopencl zjjn de beschou
wingen aangaande den aard, de beteekenis, de waarde,- de. wij
ze van inrichting del' Zondagsschool. En a1 staan deze be
SChotHvingen 11iet op den voorgTolHJ bij de heanhvoorc1ing'on- . 
zer vl~aag, toch zal ~toegestemd 1110eten worden, clat zij bij 
de consicleratie van de principieele verhouding van Kerk en 
Zondag'sschool niet ,geheel zond~r invloecl zijn. _, 

Er zijn inzonderheid ,bezwaren van theoretischen aard. 
Dit groote bezwaar, dat ODZe belijdenis van de Zondagsschool 
niet spreekt; niet sprekenkan,wijl de Zondagsschool van la
teren datum is. N aai~ rechtstreeksche beginselen, princ,ipen, 
zullen we daarom tevergeefs zoe-ken. De belijdenis -geeft niet
aan de verhouding, waarin de Kerk tot de Zondagsschool staat, 
zooals zij dit bijv. doet inzake Kerk en Overheid{Art. 36). 
\i\Tij l110eten dus omzien naar afgeleide principen" en h~t bepa
len van 'zulke beginselen is steeds aan l11o'eilijkh€:id onderlievig: -

. Om n11 e.enig' bevredigelid antwoord te geven op de vraag_: 
Vvelke is de principiede verhonding tnsschen: Kerk en Zon-. 



· gezegd, de Zc)uciag,ss,ohc)ol 
is 'e~n, ll1a'ar -haar -heschouwt te uauelocaell-

den in tHonifeerende,en Ke'rk, onzichtba're en ziCht-,. 
bare Kerk In de zichtbare maakt men weer onderschei-
ding in het organisme en het institnut der Kerk. En wij! nu. 
de verhoudirig van de Kerk tot de Zondagsschool na~r opvat- . 
ting del' belijdenis moet aangeg'even, zoo. ligt het Yoor de hand, 
dat we 1,ier te doen hebben met het instituut der Kerk. Ale 

.. Ieenin de geinstitueerde Kerk wordt een belijdenis aangetrof
fen. Wijl nu de belijdenis van. de Zondagsschool niet spreek!, 

· endeze niet uit het instituut der Kerk is. o.pgekon1en, zooals 
cle Catechisatie, hebbenwij in haar een buiten-kerkelijke in
richting. Eene·- inrichting; --goeel en prijzenswaardig1 met een 
voortreffelijk cloe!, die in hoofdzaak hetzelfde beoogt als al
lerlei godsdienstige vereenigingen; verbreiding van Schrift
kennis. 

De vraag is nu, of deze buiten-kerkelijke instelling cler 
Zondagsschool oak direct met het instituut verbolldell kan 
\varden, zoodat er eene organische verhouding tot stand kornt. 
Op die. vraag oordeelt lHve Com11l. 1110et een. ontkennend al1t
woord gegeven worden. En dat wei om deze reden: Het 
institnut der Kerk treedt in zijne ambten naar buiten op. In 
deze amblen is voortzetting van de amblen des Middelaars, 
den Heere der Kerk; het pt'ofetisch in het leeraarsambt; het 
priesterlijk in het cliaconaat en het koninklijk in het ouderling
schap. Nu zou de Zondagsschool, indien men zoo wilde, val
len onder het leeraarsambt, maar dit ambt \vordt v,Taargenomen 

• in de veelzijclige bediening des \"'om-ds. prediking, catechis-
· mus-verklaring en catechisatie. \N ordt clit ambt naareisch 

behartigcl, is het met de formatie del' geinstitueercle Kerk in 
orcle, dan is plaats voor noch behoefte aan de Zondagsschoo1. 

Maar nn is de Zondagsschool er eenmaal, en zij is er om 
te·blijven. Dr. Bavinck zegt: "Men kan ze niet(vooral in 
Amerika niet) eenvoudig ignoreeren, veelminder ze te niet 
elden." Er zijn er, die het eerste doen, en hun ignoreeren 
neemt dan het karakter aan van zich aan de Zondagsschool te 
onttrekken, zich met haar niet inlaten, zoodat zij op eigen hand 
voortgaat. Er zijn er, die het laatste wei zouden willen, maar 

-waarom dan ook, er toch niet toe overgaan. 



LC)llC1al,ss:ell001 aanpassen aanhetgeen zij alsinstit!1!1t 
in,hare heeft De Catechisatie en de Zondags~ 
, school moeten met elkaar in organiseh verbandgezet worden 

.• in tweeiirlei zin' de kerkeraad' (of een eomm. uit den kerke
raad) . mod toeziehe hebben over de ZondagssehooJ; en er 
lnoet eenheid, overeeT1.stemming en samenwerking zijri- ,/tt1S~:-' 
sehen hetonderwijs der Cateehisatie en dat der Zondagssehoo1. . 

In het aan!1emen van deze houding is tevens de verhouding 
aangegeven. En naar -.het ons voorkomt rust 'de-ze verho.u
ding 01' twee principen; een negatief, dat de Kerkalsinstituut 
niet iets doet, dat niet tot haar taak gerekend kan worden; en 
een.positief, clat zij waakt voor de geestelijke belangen der ge
meente, en .bevordert wat tot profijt der kerken clienstig is. . 

Is metterdaad in de tweeledigehouding der Kerk tot de 
Zondagsschool( toezichtdes Kerkeraads en samenwerking 

, met de Catechisatie) 'de prineipieele verhouding a:\11gec1uid; 
dan staat de Kerk vom de consideratie hoe deze verhouding . 
vereler in de pl:aktijk zlj nit te werken. In dezen ~dvies' gee 

'-,yen ligt niet op ·den weg uwer Com111. ..... 
Met eerbiecl onderworperi, -

De COI11I11. ad hoc, 
L VAN DELLEN 

R L HAAN 

G. D. DEJONG. 

BUlAGE XVI. 
. '. . Rapport der Commissie van prae-advies inza.ke de 

gronden voor het Doopen van Vondelingen; 
Aan de Eerw. SY'lOde van funi, I9IO: 

V olgens opdraeht van 1. 1. Synode moest onderzoeht: 
,Op welke gronden Vondeliilgen, door geloovigen aangee 

nomen, den Heiligen Doop kunnen ontvangen, '. (Acta 
1908, Art 54, VIII, p. 36.) 

Ter voorkOlning van misverstand. meende uwe -C0111-

missie~ dat het niet ordienstig zau zi)n, om: 



~is 

a. VOl1det'ingen nlOg~n '~\ro'rden g-edoopt van _wie 
kellnelijk is; dat zir binnen de grens van -hee V,erbanci 
geboren " zijn. Ieder die Gereformeerd is za1 clittoe
stemmen. 

b:, of,.. zij gedoopt 1110gen worden zoolang er eenigs-:o 
zins een~ spoor van Verhonds-relatie aan te wj}zen -is: 
Oak hierover is geen verschil. 

c. of er 'eenige grond zan knnnen gevonden vvorden 
huiten het "Verhond am, waarop z111ke kinderen kunnen
gedoopt worden. Voor allen staat vast dat zij slechts 
dan mogen gedoopt worden als blijkt dat zij in het Ver
bond zijnen Gods Verbonds-ordinantie het eischt. Cti-

-"liteits redenen, als dat de Dabp'in den middelij-kell weg 
tot zegen Z011 kUllnen z,ijnJ mogen niet in ,'aan111erking 
komen .. 

d. of- zij oak op eene andere wijze dan door Goel 
zelf in zijn Verbbnd zouden kunnen "rorden opgeno111en.' 
Aller antwoord is oak hier ontkennend. Het punt dat 

,onderzocht moet worden is ded1alve, of Vondelingen, 
,vall wier afkomst men niets Vleet, maar dje door Geloo
vigen als hun kinderen zijn aangenom,en, bescho1t'[ud 
kun,nen 7.U'01~den als door God in ziin Verbond opgeno
mJen. 

2. Mede te deel~n, dat in weerwil van herhaalde 
broederlijke besprekipg. over deze kwestie,'het del' COl11-'~ 
missi"e niet gelukt is tot eenstemmigheicl te komen en 
claar0l11 tracht ZOQ objectief l110gelijk het gevoelen over 
h.et_:aJ of, ni .. et in het Verbond .zij.n, .clezer kipdel:e.n van 
heid(zi.1c1en v06r te s'tel1en.' , ' . 

A. 
Naar het gevoel~11 v;,l11 s0111l11igcn moet uit Gen. _17 

blijken, dat de Heere hij de formeele oprichting des 
Verbonds "met Abraham 'in zijn Verbond heeft opgec 
nomen: 

. \looreerst, den ge19Qvigen. Abral~a111;, 
Ten tweede, heel het h11is, ,,,~aarva,n hij de vader IS, 



eel1~,rela- : 
zijn~ n:,.1; -:-

a: dat ujt heq1 -geboren is,' en i\1 . d_e foe~ 
komst uit hem geboren zoJ worden (vs.7); 

b. Deingeborenen in zijn huisende gekochten met 
zijn geld (vss •. 12, 13), elus benevens het nit·hem ·ge~o- : 
ren "zaad:' oak aLclengenen die op andere 'W·ijze de .']ij..:. 
n.en~ zijn' e'igend0111. ,zijn. 

Nn blijft de vraag, boe deze. bandeling Gods, am al 
wat Abraham toebeboorde in zijn Verbond 01' te nemen,. 
te beschouwen is, of 'zij aangemerkt moet \votden -als 
een handeling die een toevallig karaktel: droeg en d~ls 
tot Gen. 17 beperkt moetblijven, dan weI als eene ban
deling diebestemd was eene blijvende Verbondsordinan
tie aan te geven. En dan meenen zij, dat de H. Schrift 

. hun de dnidelijke bewijzen geeft voor het laatste. . 
1mmers v6ar het Oude Testament blijkt uit Ex .. 12: 

44, dat hetzelfde gescbieden moest door heel die bedee· 
ling heen. Daar tach wordt aan Israel voorgeschreven, 
"aIle knecht van iedereen, die voor geld gekocht -is," te 
besnijden, en dat hij daarna mode het Pascha.vieren zak 
Van een h1.urling daarentegen wordt in bet volgende 
vers gezegd, dat hij van het Pascha niet eten zaJ. Dit 
onderscheid tusschen den met geld gekochten slaaf en 
den huur1ing verdient hier ten zeerste de aandacht. am 
krachtens relatie tot een bondeling in het 'Verbond 01'-' 
genomen te zijn, moet iemand -di~n bOl1deling 'in vollen 

. zin- toebehooren, wat van' den huuding niet gezegd -kan 
worden. De Heere gaat hier niet verder dan bij de for
meele oprichting des Verbonds, maar de regel van Gen. 
17, "de ingeborene van ttW huis en de gekochte met uw' 
geld," blijft hier beslist gehandhaafd, en voor het au de 
Testament tot blijvenden regel gesteld. . . 

En dat oak onder het Nieuwe Testament diezelfde 
regel gehandhaafd bleef, is naar hun oordeel niet min
der duidelijk. Zij wijzen 01' nitspraken der H. Schrift 
als die van Hand. 11: 44: "Die woorden tot u zal spre
_ken door welke gij zult zalig worden, en 'ill uzu huis"~· 
Hand. 16: 31: "Gelooftin dell Heere Jezus Christus, en 
gij zuJt zalig worde11, gij en ttlV hu;is'~~· tervvijl ,er: van 



gE"Ghr,,:;..i'~n O,"U'""" ,'",a" ~ij' ~~1~;X:j<i~;;r'~ 
moge de u "nw 

vap-r Ipeyf 'dan een 'opvatting- vatbaar 
l1iag dat '-'uw)lltiS," _z,elfs .versterkt in- Hal uw 

tach .iri geen aridereR' zjn_' opgevat worden, dan 'ivaarin 
het Oilde Testament geleerd had die woorden op Ie vat
fen, dus als insluitende alles wat in vollen zin tot het ge
Z111 behoorde, geen huurlingen, maar weI gekochte sla~ 

yen, en dan -zeer zeker oak geadopteerde kinderen, in ge
,val er: zulke waren, Moesten die woorden 'onder het 
Nieuwe 'Testament i~ een anderen zin genomen worden, 
d,an ware een duidelijke aanwijzing daarvan onmisbaar 
gewees!, dod, zulk een aanwi j Zillg ontbreekt gehee!. 

En' nn kan niet tegengeworpen dat het "zalig 
\'\Torden" tach zeker'voor die allen 11iet beteekenen karl 
dat hun allen het werkelijk deelachtig worden der zalig
heid gewaarborgd werd, want dat kon het ook voor ,de 
eigen kinderen niet beteekenen, Maar wat het voor die 
allen weI beteekende, en dat is waarover hier gehandeld 
word!, dat hethun allen opname verzekerde in, hetGe
nadeverbond, opnalne in de' sfeer waarin de zaligm"kende 
gena de werkt, opname in den kring van hen die tot "erf
genamen des rijks Gods" zijn aangenomen, zoodat zij 
in den weg van geloovige aanvaarding de zaligheid zou
den beenren; of, indien zij 'zouden weigeren zich te laten 
doopen en aan de eisehen des Verbonds te beantwoorden,' 
het oordeel van Verbond-brekers zouden te dr-agen heb~ 
ben, evenals zij die zieh niet lieten besnijden, Gen, 17: 
14, En van Bondsbreuk kan sleehts sprake zijn, waar 
opname in het Verbond heeft plaats gehad, 

De indruk wordt hierdoor verkregen, da! deze Ver-·· 
bondsordinantie er opzettelijk op toegelegdis, om duide
!ijk te doen uitkomen, dat de bloedsrelatie als zoodanig 

. niet in het Verbond brengt Veior de ge<iaehte, dat hier 
ietsovererfelijks gevonden wordt, moet geen plaats zijn, 
Aan het ""van allen vreemde" -wordt uitdtukkeli jk toege':" 
voegd: "'Luelke niet i~ van U7v' zaad.-)l De zonde p,latif
zieh uit kraeht van den aard van hef VI/ erkverbond van 
zelf in de geslaehten voort en die voortplanting is weI' 
degelijk aan de bloedsrelatie verbonden,' Maar in het 



Verb'Q~cl hai,clelt 
de Heereden' 

, geloovigen gunst bewijst van ook hun zaad in~het 
, ,Verbond 01' te nemen, is dat niet allereel~st omdat die kin~ 

deren uit hen. geboren ziJii.;' .. vleesch zijn van 'hun vleesch, 
,alsof het Verbonds in zijn iets overerfelijks ware, maar 
Oludat die kinderen als Hit hen geboren, de hunrie zijn, .. 
de voorwerpen van hllnne lie£de, wier heil hun zoo zeer-

-tel' harte gaat, en op ·wier v01:ming hun in de opvoeding 
een zoo. machtige invloed is toevertrouw'd. En 0111 die
z,,]fde redenen kan en wil de Heere in zijn Verbond op~ 
nemen \Vat in meer verwijderclen maar tach in vo11en 
zin het hUl1ne is, hun slaven, en hoeveel ie meer- dan hun 
geadopteerde kinderen, 

Hieraan \vordt nog toegevoegd : 

1, Dat het karakter des Verbonds, als Genadever~ 
bond, vooral in zijn N. T. bedeeling, nudoor het Evan~ 
gelie deelgenootschap aan dat Verbond aan alle volken 
aangeboden wordt, er toe 'dringt over de opneming in dat 
Verbond mild te oordeelen. I~Iee1. de Schrift goeft dan 
ook van die mildheid overvloedig blijl<. 

2. Dat al waren o~k de beweegredenen niet altijd 
zuiver, en de gronden die opgegeven \varden, voor 011S 

niet altijd voldoende, het toch een door allen erkendfeit 
is, dat het doopen van mIke kinderen de doorgaande 
praktijk is geweest der Christelijke Kerk, wowel der 
oude Christelijke Kerk v66r de Reformatie, als van de 
Geref. Kerken in Nederland. 

3. , Dat legen het doopen van zulke kinderen geen . 
enkel direct of indirect bewijs uit de H. Schrift wordt 
aangevoerd. 

Hierap grandt zich het oOl'deel, dat het doopen van 
zulke kinderen eisch van Gods Verbondscordinantie is, 
en dat de Kerk door te weigeren hun den Doop toe te 
dienen, aan die kinderen en aan die geloovige pleeg~ 

. ouders rechten ontzeggen zou, hun door den God des 
Verbonds zelf toegekend. 



N aai'< liet gevoe1el1 v:atl , ander~:n .is _ hetgeen: -gevoilderi 
w-ordt 111 Gen. ,17, hal1delende_ over ,de )ngebor~nen "des 

-huizes en de gekochten met geld, beperkt tot de O. T. 
-bedeeling van het Genadeverboncl. Dat :de opneming in 

het Verbond van slaven door hunne heeren slecht,; van 
-, een voorbijgaanden mt-rd was, leiden zij reeds- af uit het 
/. feit, dat de ingeborenen niet worden genoemd in -ele aan-

kondiging van de formeele oprichting des Verbonds: "Ik 
zal mijn verbond oprichten tusschen mij en tusschen ll, 

~n tusscht~n uw zaad na u in hunne geslachten, tot een 
eeuwig verbondJ am u te zijn tot eenen Goel en u\;v zaacl 
na u, Gen. 17: 7. Hieruit blijkt, dat het Verboncl, 't 
welke tusschen God en Abraham zal bestaan, oak zijn zal 
tusschen God en zijn zaad en wat God Abraham wil ziin, 
Hij tevens ziin zal het zaad dat uit Abrahams lendenen 
zalvoortkomen. Het zaad is dus op ziehzelf verbonds
partij voor God. Het komt niet door Abrahmil in het 
Verbond. Het wordt niet in het Verbond opgmomen 
am Abrahams wille, maar God zelf richt zi j n Verbond 
met het zaad op, evenals Hij dit met Abraham gedaan 
heeft. De kinderen staan niet onder hun vader, maar 
naas! hem ill de Verbondsordinantie. Zij zijn als Ver
bondspartij elkander gelijk. 

Voorts komt hierin ·uit dat het zaad niet op een lijn 
mag worden geplaatst met de dienstbaren nit Abrahams 
11Uis. Evenl11in als Abraham gelijk staat in het Verbond 
met zjjne s1aven, kan gezegd worden dat _zijn zaad met 
hem overeenkol11t. Abrahams dienstbaren worden niet ge
noemd in de opriehting des Verbonds. Het wordt hier· 
niet gezegcl noeh ergens elders: Ik zall11ijn Verbondmet 
hen opCrichten, of: Ik zal hun tot eencn God ziin. En dit 
nllet 1Wel1M11- kwam niet voort nit hun gering getal, als 
der moeite niet V'\Taard zijnde om te noeme11, want- bij 
het najagen van KeclO!-·Laol11er togen reeds 318- van 
Abrahams onc1envezenen het zwaard nit. Op !tet waar-
011], niet, kan slechts een antwoonl worden gege-\ren, het 
behaagdc den Heere niet. Hoe het straks oak zoncligt 
en den Heere vertoonlt;- hot; de Heere zijn ongenoegen 

-kennen cloet door cle cluizendel1neder te vellen il1 de 



der 
te 111et ·Israels dl<"1S,tb'lreil 
Verbond op te 'wordl niet, gevonden. 
Heere sehijnbaar Israel wil laten varen,is het nag' Ma
zes, dien Hij tot een vader van een 111'enigte del' volken 
wil stell en. ' , . 

Dat de elle;lstbaren iil Abrahamshnis tach in het Ver' 
. bond 'opg-enomen Zijl~ kan ter andere 'zijde 11iet' worden 
. antkend. Zij zijn in 't Verbond gekomen eloor opne

ming niet door oprichting. Om wille van den geloovi
gen Abraham zijn ze er in opgenomen. I-funne __ opname 
stand in verband met de belofte, dit lanelzal Iku en uw 
zaad na u geven. Om Abraham bi j te staan dat hi j in 
he.t bezit kwam van ele uiterlijke Verbondsgoederen en 
later am hunne heeren te beschermen dat dezen behieI'
den, ,vat de Heere den kinderen Israels gezworen had, 
",onden zij in het Verbolld opgenomen. Zij deelden 
mede in de welclaclen des Verbonds, doeh am Abrahams 
wille, als zij zelf gevoelden, claar zij God als Abrahams 
God aanraepen, Gen.,24: 12, 27, 42. In 't oog laapend 
blijft het versehil tussehen het zaad en de ingebCirenen 
des huizes 01' elk gebied, totdat zij ten slotte door Is
raels groei 11iet meer noodig zijn en uit de geschieclenis 

. verdwijnen. 
De "opname van slaven door en 111et hunne heeren 

eischt noodwendig eene bestendiging van ele O. T. 
bedeeling van het Genade-verbond. De Verbonclseiseh 
moe5t ingewilligd door hUl1ne heeren. Zoolang die eisch 
niet meer inhield dan: "Alles \vat Gij gesjJroken hebt 
zullen wi j doen," k011 zulks geschieden, anelers \vordt- dit 
eehter als God zelf daarvoor een persoonlijken eisch stelt. 
Met de Verbondsgoederen, elit land zal Ik t1 geven en 
uwen zade na 11, e~1Z.; met de Verbondszegelen, Besnij
denis en Pascha: illel de on-ambtelijke uitriehting van 
dezelve; de hoofden van Israels --huisg-ezinnen besneden-' 
veelal; met) dat ele vrouw zonder _Verbondsteeken in 't 
Verbond opgenomen zou zijp; met het uitroeien van on- -
.trouwe bondelingen, zou oak deze verbondseisch 0111 in -
't Verbolid opgenol11en te worden _ niet 111eer bestaan. 
De knecht zou niet meer-.Qoor iijn heer) de -vromv niet 



pl'eer door; ,ha:ar ". mall:: ii-I ",t" ~:'~~~2~:~.~~;'E': 
'zou hoeh Jood 110ch Griek, '. . 
no(* vrije, claarin zo.u .geen man noch .vrouw zljn, G<:!l B. ! 

Zeer o111zichtig -moeten dus bewijzen, ontleend, aan ,de 
Dude bedeeling, wordengebezigd (ot staving van iets in , 

. de nieuwe bec1eeling, daar het Onde Verbond niet onbe-
rispelijk isgeweest,' en zij die het teeken der besnijdenis 
hadden ontvangen, nog. moesten gedoopt am te gaan in ,
het Koninkri jk Gods. 

· De Verliondseiseh is een andere geworclen in cle 
nienwe bedeeling. Niet meer een gemeensehappelijk be
loven, maar een persoonlijk gelooven in den persoon des 
Zoons van God. Niet meer tijdelijke welclaclen als Ver-

· bondsgoederen met geestelijke op den aehtergroncl, maar' 
gelooft in clen Heere Jezus Christns en gij znlt zalig wor
den. Bet Verbond is ,ruimer geworden, claar het niet 
meer 'tot een volk of natie is beperkt, maar oak enger, 

- daar het 11iet meer volken of mass as in zich opnee11lt als 
eertijcls gesehiedde. V en nwen kinderen komt cIe be-

, lofte toe; he~t het nog altijd, cloch VOOT het overige moe
ten takken als geslachten ingeent worden, znllen zij tot 

,het Genadeverbond behooren. Ret onclenvi;s moet aail 
-het doopen voorafgaan en op het persoonli jk ongeveillsc1 
gelooL.is h<;'t Filippus geoorloofd den Kamerling ite 
cloopen. 

Dat de Apostelen in massa geeloopt zonelen hebben 
laat zieh nit Goels Woord nietbewijzen. Van een elrie
tal hnisgezinnen wordt gezegd elat hnn de H. Doop toe
bediend . wercl. Cornelius, de man die Godzalig 'worclt '" 
genoerud en Goel "vreezende met geheel zljn h1l1s, voor 

- hij nog het hemelsch ondenvijs van den engel 01'Itvan
gen had; op wien en allen die Petrus hoorden ,de Geest 

· viel, we1'den door den Apostel gedoopt, wat zeker zeer 
natul1rlijk mag' worden genoemd, daa1~ c:le 'genadegaven 
en het geloof zoo kennelijk aan allen geschonken werd. 
Hand. 10.' 

Dan werd de stokbewaarder en al cle zijnen gedoopt. 
Vit het verband blijkt dat tot he1n en allen die in zijn 
hni5 waren het vVoord gesproken wercl, en dat hij zich 
straks verhengcIe, dat hij met al zijn h-nis aan God ge-



er.' tegep_ om '-a~I1,_ te nemen 
'dat'de'volwassenen, als ten ,hnizevan Cornelius, zelf ge
loofden, en dathunne kinderen 'als di~ van den stokbe
''Yam-der de Doop toebediend is, En eindelijkwerd het 
huisgezin van Lydia gedoopt, Van haar gezinwordt -
nie!s naders g~zegd, doch uit het doopen van haar Imis ' 
kan evenrriin, als uit dcit van 'de anderen,"worden bewe'zen, 
dat, er vondelingen of slaven gedoopt werden op grond' 
da! hunne heeren of vrouwen geloofden, Het laat zich 
niet deuken dat Lydia, de koopvrouw, toevende in eene 
vreemde ~tad, noch de dienaren van Rome, zich met zul
kekinderen hebben ingelaten, 

Zij die dit gevoelen voorstaan meenen dan ook dat er 
een groot onderscheid bestaat tnsschen kinderen uit ge
loovigen geboren of door hen aangenomen in zake hunne ' 
verhouding tot het Genadeverbond. Eene Goddelijke 
daad wordt vereischt zal een kind worden geboren, maar 
in de aanneming komt slechts eene menschelijke nit. 
Ieder kan door aanneming zieh weI van kinderen voor
zien, doch niemand kan ook maar een doen geboren wor
den, In de geboorte staat God op den voorgrond, die 
hen verwekt, soms buiten den wil van de ouders, en het 
Verbond met hen opricht, maar in de aanneming is het de 
mensch die voorop staat, alles regelt en zegt, hoe het 
zijn zaL Medelijcjen met het verlaten en ongelukkige 
kind, niterIijke schoonheiden bevalligheidvan het wicht 
dat te vondeling ge1egd is, onvoldaanheid over eigen 

. levenslot, daar de Vooriienigheid Gods het ouderpaar ,9 
kinderloos liet, of oak een som gelds als vergoeding voor 
de,opvoeding, zijn vee1al de drijfveeren voor de opname. 
Dathierin willekeur uitkom! is kenbaar, daar menigmaal 
te voren reeds bepald is, van wat geslacht het kindje . 
moet zijn, hoe oud het mag wezen, en wat uiterlijkhet 
maet bezitten om voorwerp van aanneming te zijn. N'u 
staat zulk eene daad, als alles, onder het bestuur Gods, 
docheene bijzondereleidende hand Gods komt hierin. 
niet nit, waaruit zoti volgen dat het nn ook in 1!et Ver-. 
bond Gods opgenomen zou zijn. Dat God, die nimmer 
willekeurig handelt, zijn zegen zou zetten op zulk eene 



te mogen a,mm~nlen. 
N og zi j gezegcl : .." ... 
a." Dat kinclerennietin het Verbondzijn, omclat zij 

nit geloovige .ouders zijn gebore11 en in bloedscrelatietot 
, dezen sta'an, of door geIoovigen aangenomen zijn die be

loven VOOl'-- hl1ri geestelijke opvoedinK te zul1en zargen, 
maaromdat God 11"it hen zeit als met de ouders zijn 
Verbond opricht. 

. b. Dat Vondelingen niet anders clan door de geloo-
vigen in een zekere betrekking tot het- Verboncl konlen te 
staall. Zij komen daarcloor binnen den kring, waarin- God 
111et zijne genacle \verkt, doch deze betrekking. geeft 
geen fecht op het zegel van het -Genac1everhond. 

Zij eilidigen met de verklaring: 
Dat zij geen hottdbare 70erkelijlie granden kunnen . 

aangeven voor den Doop der Vohclelingen door .geloo
vigen aangenomen. 

Met eerbiecl onderworpen, 
U we C01umissie, 

BIJLAGE XVII. 

WM. BORGMAN 

B. H. EININ.K 

VI'. HEYNS. 

Rapportder DeputatenlnRe Zuid Amerika. 
(V gl. Art. 29.) 

H'ooggeachte Vaders en Broeders: 
-Uwe Deplltaten, benoemel om in uverleg l1l~t - Deputaten 

. van de Geref. Kerken in Nederland degodsdienstige belangen 
'O'~zer sta111-' elT geloofsgenooteh in Z. A111erik~ te behartigen, 
heeft de eer en het genoegen U het volgende verslag van htln 
arbeid aan te bieclen. . 

Na eene omslachtige correspondentie, eenetzijds met -de 
Deputaten in Nederland, en anderzijds met den Kerkeraad In
Buenos Ayres, om tot overeenstemm-ing te kamen, schijn-t'·oe 
goege ,zaak -thans voorbereid en bijna gereed te zijn om"-,Qak. 
onzerzijds de Dpdracht cler Synode te .kunnen uitvoeren. n.l.: 

,-,< 



:..f\"lgemeeile vo.or, -In\~i. 
Geref. leeraar "in 2:. _A.-, -en ~. _/ . 

b. Eene toIlecte aan te bevelen Vaal" het 0pt:1c11ten 'van'_g'e
bouwen a1daar( veronderstellende d.at de Geref. C Kerken in 
Nederland hetzelfde· doen.) 

Vo1gens het 1aatste sehrij ven van den kerkeraad te Bucnos 
Ayres, 'pas onfvangen, heeft Mr. A. C. Sonneveldt, Christe
lijk hoofdonclerwijzer te Brolnvershaveti." de benoeming tot. 
hoofdollderwijier en-oefenaar voor-den tijd van ies jai~en aaq
genomen, en 'wo:rdt Z.Ed. in de~e maand aldaar ver-\\Tacht. Ret . 
doel van kerkeraad eli gemeente is deze'n broecler zoo spoe-· 
dig mogelijk te heroepen en. te orclenen tot predikant, opdat 
hij de 1eiding van beide, kerk en school, op zieh neme ;de 
laatste met behllip van inlandsche hulpondervvijzeressen uit 
eigen volk; en 0111 hem clan bovendien ook twee- of drieri1aal 
per jaar i"n andere kolonies te Iaten a.rbeiclen. Voorzeker,'-een 
veelo111vattend en zwaarwichtig werk, dat \:vel aan1110ediging 
van noode heeft. lJwe Deputaten meenen, dat de voorgetl0-
mene orclening tot _ preclil<anten der;t ;\Veg openen zal 0111 de 
eerst toegezegde hplp, val} '$400 per, jaar vo:or' twee Jaren te 
kunnen uitkeeren. en dat daan1a dan oak tegelijk de tijd ge
k0111~n zal zijn am de door de Synode aanbevolen collecte voor_ 
gebouwen bij aI_anze gemeenten aan te bevelen. 

K,erkel:aacl en gemeente "villen gaarne, indiel! mogelijk, 
kerk en pastorie bouwen, wiJl de huu-1" voor hqizen en lokalen' 
daar ·zeer hoog is; en dan denkt men het kerkgehouw tegellfk 
oak" voor school te gebruiken. Men heeft reeds eenige pen
ningei1 daarvoor bijeengebracht, eu oak in Nederland is' de 
daarvoor bestemde 'col1ecte in, de kerken reeds gehouden, en 
nu strekt men de hl1lpbehoevende hand oak naar_ons' h-ier in 
N oorel Amerika 11it, 0111 te mogen ontvangen -wat. de Synode 
hun toezegde. . 

Uwe Deputaten verblijclen zich dan ook zeer in het_ VOO1"- _ 

uitzicht, clat de \veg spoedig gebaand zal zijn om de helpende 
hand te kllnnen l1itstrekken aan onze' -worste1ende broeders -en '. 
Zllsters daarg·inds. die reeds· twaalf jaren lang zoo erharme1ijk 
0111 hu1p gepleit en gesmeekthehbeu: J a, aandoen1ijk is het . 
inderdaad a1 de smeekschriften te lezen, die sedert 1897 van
claar tot ons kwamen. Zegent~ en verm~nigvltldige_ de' Heere 



del) 111et, ~en' 
ookop de,\oegezegde'hnlp nit ons mIdden, 
milde harten onder 0\15 als straks de ,eoUe,cte 

'in, aile gemeenten aangevraagd zal worden . 
. Het doet nwen Depntaten Ieed, dat zi j niet nteer, hebben 

kU11l1eridoen voor 011ze stam- engeloofsgenooten in"Z. A 
In hetalgemeen: Doeh het werk der voorbereiding was zoo 
omslaehtig en. moeilijk, dat ze zieh bepaald hebben tot het 
nitgangspnnt in Bnenos Ayres. Zij adviseeren daarom dat 
deze Synode weer Depntaten benoeme totvoortzetting van da! 
~;vei·k, n1et vernieuwing ·van het mandaat en de toezegging 
gegeven, door de vorige Synode. 

Met eerbied onderworpen, 
Depntaten ad, hoc, 

J. GROEN 

J. WIJNGAARDEN 

Y. P. DEJONG 

BULAGE XVIII. 
Rede van Prof. Dr. Bouwman. 

(Art. 37 der Acta.) 
'vVelEelwaa<rde en Eerw(l{wde Broeders: 

Het is mij een voorreeht en een groot ger10t 'als afgevaar
digqe van "de Gereforn)eerde Kerken in Nederland" in nw 
midden te zijn en 11 en uwen arbeid meer van nabij te h!-eren 
kennen. Het doet het hart goed op zoo grooten afstand van 
het Vaderland in het verre Westen stamgenooten te mogen 
ontmoeten, die bovendien ook nog hetzelfde dierbaar geloof 

. met ons deelaehtig zijn. ' , 
Wi j zijn stamgenooten. De gesehiedenisvan Amerika en 

Nederland is zeer nanw aan elkander verbonden. Van nit 
Nederland vestigde zieh aan den mond van den Hndson, in 
het eerste vietendeel van de zeventiende eenw, een Holland-

, sehe kolonie. Daar wapperde de geliefde Hollandsehe drie
klenr een tiental van jaren, alsbewijs van den moed en de 

. energie vim onze vaderen, daar word de eerste Hollandsche 
Gereformeerde kerk indit ""ijde hmdgesticht. En oak nadat 
de Enge1schen' aldaar de maeht boven het recht hadden"doen 



;t;'~~;~~n~Yaii~~(;~;;b~;e~.~~p~ in~, New s van re1i"gie en 
Versterkt werd 

weder die toen in' de 19de eeuw de drang naar vrijheid 
des ge\vetens en daa,rnaast de behoefte' aan een· ruimer leve:q.s
bestaan vel en uit onsland elreef naar het verre Westen. Met 
<:ljepe~ weemoed in het hart, maar met ,het DOg OJ? God, ver~ 

, liet een schare van menscnen, die het Ieven in het aude ~Va'der
land te' zvvaar viel, het land hunner geboorte, om 'in Amerika 
te vinelerl vrijheiel om Goel te elienen naar Zijn \Voord, en 
tevens brood, ja 30ms overvloed voor deze' aarde. Uit de 
kringen del' Scheiding zi j 11 vel en" hier gekomen die hier de 
kerk der -Reforn)atie hepben voortgeze~ en versterkt, en sedeli' 
is eell stroom van kolonisten naar hier getrokken~ die het 
kerkelijke leven hebben gevoed, zoodat wij mogen zeggen dat 
gij zijt onze hroeders·, dat uw Kerk is een clochter van Ol1ze 
Gereformeerc1e Kerken. 

Er bestaat dus een dubbele band, een band des geloofs, wijl 
wij samen een dierbaar geloof cleelachtig zij11, en tevens een 
band der atstamming, \""ijl wij samen kiucleren zijl1 van een 
en denzelfelen Hollandsche stam. Uw God is onze Goel, en 
uwe vacleren zij11 onze vaderen. Beiden stemmen \'\'i5 in met 
een en dezelfde helijdcnis, en vvij spreken een en deielfde 
Nec1erlandsche taal. Is het dan wonder dat bij het aanschonc 
wen ,ran U en in de genieting van uwe tegenwDordig-heid zich 
som3 de gedachten vermenigvulc1igen en dankbare bli'jdschap 
leeft in de ziel? 

lienele op den l1auwen band, die 011S samensnoert, moeten 
vlrij, Gereformcerde Kerkell van Nederland, erkennen dat "rij 

,,_ den schijn op ons gelaclen hebben dat de' belat~gstelling in lHV 

welzijn bij 011S niet krachtig gengeg leefde. Nag ninimer is 
door nnze kerken offici eel een afg'evaardig'de naar tf"vle Synode 
gezonden. \\T el Invamen van onze mannen tot u, die toonden~' 
c1at tn\T' heil hun ter harte ging; weI bestond er steeds een 

. levendige corresponclentie tusschen u en 011S_; cIoch waar gii 
steeds tn~Te Synode afgevaarc1ig-cIen zond naar'-c1e Synode ollzer 
kerkel:, geschiedde dit tot nog toe van onzentweg-e nag niet. 
Toell dan Ds. Jonker van Paterson OJ) de Synode van de Gere
formeercle kerkellin Nederland, te Amsterdam il; 1908 ge-" 
houden, hiew]l ilpmerkzaam maakte, werd clan oak de waar
heid van zijn woord gevoeld, en het is nit oorzakehiervan clat 



benaf!se1,aeanugroete yalln~'''~t~~,~i,,~;~~:is;~~e~bn)e(jer'en 
over ,te _bi-engen, __ l11aar om Diet gehee1 deze 
Synode bij te \Vaneil--e!l uwe gem,eenschap ',te'ge--
nieten. Daarom betuig ik u ·mijn oprechten -dank VOOT uwe 
aallgenam'e -ontvClngsten voor de eer dat ik als adviseerend lid 
in uwe vergadering zitting ,ne111en l11ocht. 

Vootlsis het mij een behoefte het uit te spreken dat wij 
in Nederland ~teeds met groote belangstelling den gang, vall 
u\V kerkelijk leyenvolgen en uit uwe kerkelijke bladen en !ijd-· 
',schriften hebben magen lezen van uwel1 groei en van llW- ijver 
)n den ijver voor den dienst des Heeren. \iVij hebben met 
blijdschap vernomen dat er aLmeer vasten gang komt in. uw 
kerkelijk leven, dat uwe Theologische School en het College 
hloei!, dat er een streven is ontwaakt om Christelijke scholen 
op' te rich ten. I-Iet doet ons hart goeel te vernemen dat ,111et 
kracht --de Zendingsarbeid is aangevangen en clat de I-Ieere 
nwen arbeid -niet ongezegencl laat. En verder geeft het ons 
stof Yan blijdschap clat gij rekening boudt met wat in Neder
land plaats vindt, dat gij zelfs belangrijke besluiten o. a. in 
zake de leergeschiUen van ons hebt willen overnemen, al komt 
het ons oak voor dat gij ook -vvel eens het verkeerde van on8 

-hebt overgenom'en. -. . 
\i\Tat 11U aangaat den gang van ons kerkelijk leven, in Ne-

- derIancl, cleze .is u bekend, en ik ben ,overtuigd dat ik claar u 
hiervatl 'veel te verhalen, u geen dienst kari bewijzen. AIleen 

. clit zij mij verguncl u mede te cleelen dat door's Heeren goecl
heid ons kerkelijk leven zich ill een goeden 'ontwikkelingsgang 
inag verheugen. Al werden -bij ons taestanden -gevonden", 
waarover v,Tij OIls voor God hebben te·verootmoedigen, al zau
den wi j soms meer geesteli jk leven wenschen, door's I-Ieeren 
gunst over onze kerken 1l1ogen wij ook goede dingen opmer
ke11. Al weerwordt gevoelcl dat de strijd oyer de opIeiding· 
w.eI eellS yvat_ al te onbroededijk en te persoonlijk gestreden 
is, clat dezestrijct maar al te veel de innerlijke kracht, de liefcte 
ef! de opgewektheid des leyens aantastte. Algemeen neemt op 
dit punt de waardeering van elkanders geyoelen toe,en worctt 
. eea streven openbaar om dkander te zoeken en, te vinden, om 

, een oplossing- van dit gewichtige y-taagstuk te vinden, zander 
:de broederlijke liefde te schaclen en het recht en de roeping 
der Kerk inzake de opleicling tot den clienst des I" oords te . 



"henken, 
ge111eent~~ d:er UOlnJ,lU'''l-
tigheid. Hefbehaagt Kerkin'ons land 

. Iijk te zegenert. In getrotlwheidaan debelijdenis wordt 
,'Naord onzes Gods met zegehbediend.·. Al blijft¢i'steeds 
reden te- qver voor o~s am ons te vorootmoecligen voor 's Hee
··ren aangezicht, de I-Ieere vergeet zijn volk in Nederland 11iet; 
de kerken groeien langzaam in zidental en kracht; Gods'volk 
wordt getroost, zondaren worden toegebi'acht. "Ookbtliten 
ons kerkelijk leven, met name in het Hervor111cl kerkgenoot
schap, zijn dtlidelijke kenteekenen van ontwikkeld geestelijk ' 
leven. Al verheft zich de vijanc1 ook stOtlt, de Heere richt 

. een hanier op tegen hen die zijn zaak tegenstaan. Al is random 
de Kerk wovee1 valsche mystiek en eigenwillige godsdienst" 
de Heere daet daartegenover het ruischen des Geestes verne
ll1en, de bloemen worden gezien, de zangti j d gel~aak( 

Al sterker wordt de noodzakelijkheid van het Christelijk 
onderv.rijs gevoeld. Door den steun van onze regeering -is" 0118 

. Christenvolk in staat gesteld de Christelijke scholen beter in 
te richten, de salarissen te verbeteren en nieuwe scholen teo 
openen: Onlangs is de dtlizei,dste Christeljjke sch~oIgec 
opend. Het Christelijke onderwijs is een groote kracht ge
worden in het volksleven, een machtig bolwerk tegen den 
wassenden stroom van het ongeloof, een heerlijk middelvoor 
dedoorwerking van de Christelijke beginselen, Voorts weirdt 
de behoefte aan Christelijke middelbare hoogere scholen aI ,
meer gezien. Naast de Theologische School, de Vrije Uni
'versiteit, bezitten wij viel- Gereformeerde' gymnasia en. drie. 
Christe1ijke g)~l11nasia, uitgaande van ele Hervo.h11den. 

En wat zal ik hierover nag meer zeggen? De dingen, die 
bij ons geschieden, zijn tl niet onbekend. Ik kan hierover ein
digen met de bewiging: "De Heere heeft groote dingen aan 
0115 gedaan, dies zijn wij verblijd." 

En ntl is het 0112e bede dat de Heere, die tl in dit land deed 
"wassen, die 11 rijkelijk zegende, en- u genade gaf met liefde 
en toewijding, vast te houden aan de alol1de Gereformeerde -
belijdenis, dat Hij u bij den voortdul1r naar eisch der Gerefor
meerde beginselen tl als Gereformeerde Kerk te orenbaren .. 
Vee! is ook hier nog te doen. Het groote voorrecht Gel'efor
meerd te zijn l~gt een gewichtige roeping opons op aIle, tere 
reilien des levens het licht GO.ds te doen schijnen en,!e midden " 



'~~it"clit' iiroot~ ; 
yraag-stukder ' '~ , ' ,het G~reformee~.de 
yolk Tnvloed kan ophet volksleven;za! al,meer 
tis'chen va'i; 'uw de'nkkracht~ van uw liefdevolIe'll.; arbeid,; maar 

,.in dezen hebt gij de'zekerheiddat de JIeere genade en ,eere zal 
geven die in oprechtheid voor Hem leven, 

Opdat het 11 gegeven \Vorde dien invl0,{'!d uit te oefene~l, is 
hetnoodig dat gij in eenheid des geloofs met alle hacht doet 

" wat op uwen weg ligt, vasthoudend aan de Gere£. beli j denis, 
naar de behoeften van uw eigen volk en land een' pad zoe
kend, Dam'toe'is het goed am steeds den blik te werpen naal' 
wat in Nederland- geschieclt, en van anderen te leeren, maar 
tevens 0111 naar de eischen van het leven alhier, naar eigen 
methode mede te arbeiden tot de uitbreiding van de kennis 
Gods, tot de kennis Gods, tot de kerstening vanhet volksleven 
en den opbouw der gemeente. 

Het zal bij den voortduur steeds dnidelijker blijken dat 
\vij elkander noodig hebben, dat wij van e1kander kunnen lee
reno vVij in Nederland en gij in Amerika zijt voortgesproten, 
nit een volk datJ hoe klein ook, door zijn energie en dapper
heid de wereld verbaasd heeftdoen staan; dat nag steeds, g'e
tuige onze eigen geschiedenis en de geschiedenis van Z. Afrika, 
een taaiheid des levens en een vitale krachtbezit: clie hqpe 
geeft voor de toekomst. Laat dan de blik op onze roemrijke 
historie, laat het geloof in de trouw van onzen God ons be
!_~10edigen am gehoorzaam in Zijnen weg den zegen des Hee
l~en te verwachten. Die zegene 11, brqeders: Hij beware en 
b~krachtige en vervulle al lnve behoeften; Hij doe oak vall 

c deze vergadering rijken zegen uitgaan, tot roem van's I-Iee
ren N aam, tot uwe blijdschap, tot opbouw van het Zion Gods. 
Hij doe ons samen strijden den goeden strijd des geloofs, in 
de"vaste overtuiging dat onze zaak is's R,eeren zaak. "Want 
'deze"God is onze Goel eeuwig el1 altoos, Hij zal ons geleiden 
'tot den elood toe." 

H. BOUWMAN. 

I' 
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'Rede .van Os. 1. Groen,in antwoo.rd· opdetoespraak .van' 
. . Dr.H. Bouwman.' . . .. . . 

(Art. 38, Acta.) . 
Hooggeachte en zeer Geliefde Broeder in Christus: 

Hetis ons als Christelijke Gereformeerde Kerken in Ame- . 
rika een oorzaak van gtoote bli j dschap, U Hooggeleerde, als 
afgevaardigde van de .. Gereformeerde Kerken van N edeland, 
in ons midden te mogen hebben. Vanafhet begin heeft onze 
kerkengroep zich aan de uwe verbonden gevoeld. En a1'moch
ten wij in vroegere jaren niet terstond het volle vertrouwen 
-van 'uwe zijde genieten, daar ware liefde toch niet spoedig 
wordt verbroken, hielden wij aan uwe gemeenschap te zoeken. 
Geregeld werden belangstellende brieven tot uwe Synodege

. richt, 11erhaaldelijk afgevaardigden gezonden, en werden oak 
van u hooggewaardeerde brieven ontvangen. En zoo w_erden 
de ban.den van gemeenschap hoe langer hoest.erker. Nag nime 

mer te voren echter hadden wi j het voorrecht een afgevaardig
de van de N ederlandsche Gerefonneerde Kerken in ons mid-

. den te hebben. Gelnkkig dat is thans geschiedt. Hartelijk 
\velkom, broeder. 

Voor de eerste maal ontmoeten onze beide kerkengroepen . 
elkaar in' dit land door. hare afgevaardigden van aangezicht tot 

.. aangezicht, en drukken elkander blijde de broederhand. Ii\[ aar
lijk dat doet 011.5 harte sneller kloppen. En vraagt men nu: 
wat ons zoo aan 11 doet verbonden gevoelen? Dan is ons ant
woord: 

l)Wij zijn stamverwanten, te zamen. zljn wij Hollan-. 
ders, zonen van een Vaderland. Velen onzer hebben voor het 
eerst het levenslicht in Nederland aanschouwd, en aldaar 
hunne jongelingsjaren doorgebracht. Enal .hebbenvelen on- . 
zer Nederland nooit gezien, tach is er geen land ter werelcJ, 
behalve dat van de "Star Spangled Ea.uner" dat zulk een hooge 
plaats in ons hart heeft als "Brave Little Holland," het. vaderc 
land OIlZer vaderen, het landwaar onze voorv.aderen hebben 
gestreden en ge1eden e;' als martelaren zi jn gestorven voor. 
vrijheid.en waarheid,voor den dienst en de eere onzes Gods.'. 
Nederland hebbenwij lid, en het doet ons, goed eeionzer. 
broedercn van daar in ons midden te hebben. 



voor i.1- z"oo, inin'" _ -eene 
letter, een an:mer, da! voor de'aai-dighei'ct'nog worat bewaard. 
Neen, zij iijn de uitdrukking van ons gemeenschap1'elijk ge
loaf. Wij staan beide, 01' den vasten Gerefonneerden, Calvi- .' 
nistischen grondslag. Gnze kerken hOl1den geregelc1 cOfJ;"es-' 
ponclelltiemet andere kerken in dit land. Ons hart is indat . 

- - .o]nicht fui111, maar toch gevoe1en '-'vij het hdaas telkeus: \-vij 
zijn niet in aUes met hen eensgeestes. "Vij verschillen 
nie~ aIleen nationaal, maar ook ill theorie en practijk. Gansch 
anel~fs is _ echter onze verhoueling tot de N ederlandsche Gere

"formeerde kerken. \i\Tij, zijn zusterkerken in den vollen zin 
des woorels. Wij gelijken 01' elk"ar, beminnen elkaar, belij
den-eene \;vaarheid, leven'vaor een en hetzelfde-doel. Zulk een 
zusterketk de hand te mOogeil di-ukken is 011S een riem onder 

" het hart in onzen harden strijdin dit lalid der secten voor de 
Gereformeerde beginse1-en. -

3) . Dit oogenblik geeft ons oak eelie schoonegelegenheid 
also kerken llitdrukking te geven van o-nze dankbaarheid jegens 
u voor den gezegenden invIoed die er van uwe kerken op de ' 

--.- anZe is -, uii:geoefend. De herleving onder u van de, Gerefor-' 
meerde l)eginseIen, eerst nlet de afscheiding en later- _ in 'de 

. doleantic- (t\vee gezegend-e strbomingen, later gelukki"g in,~eene 
bedding geleid) was oak voor ons tot een onnitsprekeli jk groo
ten zegen. God heeft groote dingen onder n voor land, en kerk 
gedaan. De Calvinistisc;he, GereforIneerde begin~elen werden 
van- Oli.der de pllinhoqpen gehaald; en onder de leiding van 
groote -mannen, machtige. geesten, .. helclen des geloofs, naar .de 
Eischen des tijds ontwikke1d. Niet alleen werd het kerkelijke 
·et? pra~tisch godsdienstig Ieven tot een vroeger nooit geke'nden 
bloei gebracbt, maar de christelijke wereld- en levensbescholl
\\ling is voo1' bijna aIle levensten-e:ilien wederoni op den voor
grond gekomen. l\1et bewOondering heb:ben wij gadegeslagen 
den arheid van uwe Christelijke staatsmannen, van uwe Chris-. 
teli jke' scholen, van. llwe gymnasia, uwe Theologische School, 
mve Vrije Uniyersiteit, en nietminder de vele degeIijke pen" 
nevru_chten d~)Qr u de _ wereid ingezonde!1.' \i\Tij hebben voor 
dit alles den I-Ieeregedankt. En of schoon dllizenden mijlen 
van nlieden verwijderd. hebben wij tach bestendig aan nwe 



n1eer 'gevorderd- "is, 
geten Gereformeerde op spm-en en 
len. . En het zal 11 als in Nederland, wanneel' 
wij- u -111et erkentelijkheicl er op' wijzen, dat gij cliei1 arheicl 

- ,niet aIleen voo'r -uzelven 'rnaar oak voor ons hebt'verricht, een 
spoorslag,- \vezen om nn verder met energie voort te -wed;:en~ 

- 4) Nag in een allder opzicht kwam- u\v wel\i-aart, ons ten"
goede. U\ve kerken z.ijn bestel1dig werkzaam am nieu\v 
bouwmater'iaal toe te bl'engen Vaal' den opbou~v van onze ker
ken hier. Van jaar tot jaar emigreeren honderden, ja'd1lizen
den, uit Nederland naar Anlerika Van'l1\Ve kerken naal~ de 
'011Ze'. vVij gevoelen ons vereerd en gesteuncl cloor de vele 
.mannen en -\:rotnven, vadei~s en moeders, Jongelingen -en -jmy:: 
ge'dochters, en v~le kinderen, kersversch van de Chri-steIijke 
school, die met attesten claar uwe kerken aan'de onze \,iorden 
ovei~gec1ragell, en die door 0'115 in het volle vertrouwen in ,nwe 
rechtzinnigheid, zender eenig verder ondefzoek, \vorckn aall
'genomen.- En -wij nemen 'dez~ gelegenheicl te ha~t om de N e:
clerlandsche kerken te dankeh voor den gezegenc1ei1 arbeid 
in dezen voor onze kerken verricht, en hopen c1at ge met dien 
vool' ons belangrijke arbeicl 11100gt yo?rtgaan. 

5) Uv/e weIvaart is een zegen voor 0115, maar oak ol1ze
welvaart een zegen \roor ~1, voor de ker"ken' i.n Nederland. I---Iet ~ 
.kan deli Gereformeerde kerken in Nederland niet eene (mver
-schi1lige zaak wezen, \Vaar- hunne Jeden; die naal' Amerik-a ver
trekken J een kerkelijk te huis vinden. Daarom doet het ons 
goed, dat ze e'en broeder tot ons hebben gezonden om oak or 
deze, zaak te Ietten, en zichzelf te overtnigen,_ of de' Christe
lijk Gerefonneerde kerken een gezoncl en veilig kerkelijk te
huis zijn voor I-Iollanclsche emigranten uit N ec1erland. E'en 

-natHvkeurig onelerzoek in dez~n,' zal ons zeer aangenaani ziin, 
·en vooral zouden \vij den' ,aaliclacht v,rillen vestigen op den' 
veelvllldigen en moeilijken_tirb.'elcf-fler Inwenclige Zending door 
ons verricht, am de emigra-nteri': i'n-ic1it groote Ia_nd op den voet 
te valgen ell ze alzoo trachten -te- bewaren voor onze Gerefor-_ 
meerde leer. 

De Heere heeft aan 11, cle --e;'-ereformeercie kerken- in' ·Neder-



ons 
,het 

. W001:(rVa~1. Onze.1l gi j hebt, ' 
<opdat ni~111and :~we kroon neme." def' Chris-

"teli jke kerk leert ons, dat op een, verlevendiging vaak ' 
eene treurige .reactie voIgt. Satan staat steeds ger~ed om.-het 
,goede ~verk. GaGs te verderven._ D~t wij ~liet veratht~ren, 

, maar nl0gen voortgaan van kracht tot kracht. 
bnze oPrechte, wen~ch en bede is dat de Heere met u als 

Gereformeerde kerken in Nederland mag wezen in de toekomst 
gelijk lIij. met u was in het verledene; dat gij ih dekracht -
des Heeren moogt voortgaau op den ingeslagen weg,dat gij 
met aile uwe krachten moogt werken tot de verdere ontwikke
ling van de Gereformeerde beginselen op het tenein der theo-
16gie, der Christelijke wetenschap, der Christelijke politiek, 
van het Christelijk onderwijs, van he:t vereenigingsleven. 
Geve God u dat de onder u -nogovergeblevene- bneenigheden, 
ook inzake het theologisch onderwijs, spoedig geheelmoge 
worden byerwonnen, zoodat er straks slechts een, maar' dan 
ookeen kmchtige inrichting voo!- het theologisch onderwijs 

, nlag bloeien, eene inrichting opgepaste wijze aan de .kerken 
verboilden, en ook geschikt voor onze studenten 0111 aldaar 
een ,"post graduate course" te nemen. 

GeEefde broeder, brenge God u in welstand straks wederom
tot uwe dierbaren, en breng dan de groete over van onze kor
ken aan ele tnve, met onze verzekering, c1at wij haar liefhebhen, 
-veel aan -'haar- 'denken, den Reere gedurig ,roor haar _ bidden en' 
oak danken, en wij vaak op haar als op eene oudere en ster
kere- ztlster steunen, en brenK ook ov'er Gns verzoek, dat, wij 

',_'_. 'gaanle'spoedig wederom een $fgevaardigde van ·l1we kerken .in, 
" on's 111,iclden zo'uden zien. -

\-: 
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Asylum voor Krankzinnigcn), Art.' G7,.'XYIII, 
Attesten, .Duur vall·1idrnaten. Art. 67, X. 
"Banner." Aankoop ervan. Art. 17) 5; Publicatie van Zel1-

dingsrapporten erin, Art. 43. Camm. voor aankoop. 
· Art. 76. 

Bauer's gemeente, Protest, Art. 67. 
Belijclenis, Art. 'XXXVI, gravameil en noot,10. Bijlage X. 

_Belijdenisschriften in 't Engelsch vertaalcl, Bijlage XIII, en 
Art!. 74 en 76: 

Benoemingen van verschillende deputa'ties, Art. 7G. 
Bezwaarschrift, Ds. F. Fortuiu, tegen kerkorde schema, Art. 70', 
Bo-ard der Heiden Zending, zie Heiden Zending zaken. 
Bouwman, Dr. H. Toespraak. Bijlage XVIII, p, 150, en 

Artt. 3 en 37. 
Brieven van correspondentie Kerken, enz., Art; 12. 
Bijlagen: I. Synodale C0111111.,p. 73. II. Curatorium, p. ·74. 

III._ Inwendige Zending,- p. 82. IV. Heiden_ Zen ding, 
· p. 84. V. Joden Zending, p. !J4. VI. El11eritus Board, 
p. 96. VII. Kerkhnlp, p. 98. VIII. "Wachter"Co111m., 
p. 100. IX. Rouwbeldag· Resolnties, p. 103. X. RWp. 
Comm. Herziening Art. XXXVI der Belijdenis, p. 104. 
XI. Dep. Joint Comm. Psalm version, p. 105. XII. 
COl11m. nazien Engelsche Psalniberijming, PO' 108. 
XIII. Rapport vertaling Belijdenis enz. in 't Engelsch, 
p. 111. XIV. Hoboken en Ellis Island Zending,p. 
134. XV. Verhouding der Kerk tot de S. S., p. 13G. 
XVI. Doop aan Vondelingen, p. 139. XVII. Rapport 
depp. Zuid Amerika, p. 148. XVIII. Toespraak, Dr. 

· Bouwman, p. 150, XIX. Toespraak, Ds. J. Groen·; 
p .. 155. 

-- - --



boeke'Jl "VoLeenl, 

Cli-'icago Hehrew 'l"fissiOl~, , 
Chicago ~tract Societ)T,' Verslag, A'rt. '12'. -, Colleete aanbevo-

len, Art. 12. 

Chr. Geref.. Kerk in Nederland, Correspondentie '~net, Art. 67. -
Classis Pacific, Art. 67. 
College, eigendom' der Kerk, enz., Art. 56. 

--Coml11issie van Prae-advies, Art1. 9 en 13. 
Commissies voor verschillende doeleind~n, Art. 76. 
Commissie verslagen, Art. 10. 
Commiss-ie voor afschaffen van commissies gedisco'ntinn-;: 

eerd, Art. 10. 
Correspondentie Kerken. Brieve-n en deputaten ervan, Art. 12'. 
Correspondentie Kerken. Deputaten ervoor, Art. G7, XIV, en 

Art. 76. 

Correspondentie Kerken'., Spreektijd van deputat_en van. 
Art. 12. 

Correspondentie met Chr. Geref. Kerk in Nederland, 'Art. 6'/. 
Curatorium. Zie Theol. School zaken: . 
Deputatel'l "ad exam ina, Verslagen, ArL 74, -r. Lijst. Art. 7(1. 

, Deputaten ad examina. Autoriteit bij exam ina, Art. 74-, II. 
>Deputaten naar correspo,ndentie Kerken, Artt. 10 en' 76. 
Diaconaat ontwikkeling aanhevolen, Art. 67. 
Doop bediend door Ds. G .. wettig? Art. 67. 
Doopleden-royeering tijd te. bepalen? Art. 66. 
Doop van Vondelingen. Bijlage XVI en Art. 67. 
Educatjonal Secretary. College, Art. 56,- VII. 
EllisIsland en Hoboken Zending. Bijla:;-e XIV en' Art. 21,2. 
Emeritus Board, Verslag., Bijlage VI. Aam;>.1ag, Toelag·en 

enz., Art. 67, XV. 
Ee'redie'nst zaken, Art. 74. 

Gezangen eoncessh~s aan Hac}censaek en Ost Friesland Comm. 
Art. 10, . . 

_Groe:n)':Toespraak yan Ds. ,J. tot- Dr. Bouwmall; Art. 38 en 
. Bijlage XIX, . 

Haan, Ds. G. G.,_ en verho~lding tot Classes JVluskegon en- Il
linois, Art. 24. 



Ottd'THneen·.in van Die_flaren, '-Zendi,rigs:' 
arts, Voorste))en des Boards· omtrent R~hobbth 
school, Two Gray Hills, Va can tie, Op1eidingjonge 
lndianen, llereenvoudigde" Formulier~11, Penning-_. 
meester benoeming, Zendingsgeest. opwekken 'doOl' 
S. 'S., Vereeniging'en, enz., Zending in. buitenland? 

Reg1ement voor de Heiden Zen ding, Art. 43. 
Roeping der Dienaren, Artt. 43 en 44. 

Hoboken en Ellis Island Zending,. Bij1age XIV en Art.· 21. 
Ingezonden . stukken, aV\r achter," Regel ervQor; Art. 71. 
I'!wendige Zending Zaken, Art. 21, pag. 17. 

Reglement,.. Art. 24-. Algemeene Kas, rapport," Bijlage 
III, en Art. 21. 

Hoboken en Ellis Island, Bijlage XIV, Art. 21.'
Joden Zending, Verslag der Comm. Bijlage V. 
Joden Zendings-zaken, Art. 20, p. 16. 
Kerkenorde zaken, Art: 67, p. 58. Doopleden royeeringstijd, 
, adressen van Vereenigingen, Rapporten voor Synode 

in Agendum, Correspondentie met Chr. Geref.Ker
ken in Nederland, Notulen afschrijven derS:· C, 
Kerken van minder vaste' formatie, North Blendon,',' 
Si-nguliere gaven, "Scho'len," Attesten duuf, Candi:...' 
claats-stelling dtmf, Doop van Ds. -G., Speciale Sy
node samenroeping~ Reiskosten deputaten ter- Syno
de, Zusterkerken, enz. 

Kerken van m-inder -juiste formatie. Overkol11st van lec1en 
van" ", Art. 67, V. 

Kerkenorde revisie, Art. 70. 
Kerkhulp verslag, Bijlage VII. Zie Art. 24. 
Kerkvisitatie Reglement wijziging, Art. G7. XVI. 
Lidmaat-attesten dunf, Art. 67, X. 
M'anni, Toespraak -van Ds. J., Art. 1. 
National' Christian Association. Rapport, Art. 10. Sfelll1 he-

loof~, Art.- 19. Vertegen\\Toordiger bij, Art: 76. 
North Blendon, Gemeente stichting te ... Art .. 67, VII en XX. 
Ouderlingen· irf Zend'ings Board, Art. 39. -1. ' 
Paterson Joden Zending, Art. 20. . ~ 



Chicago, .. 63, 
.. dooplid, 63, 

ter te' Lamont, G3, VI; 'A. Heersink, '63, vI'r; en 
Mrs. Hendriksrna, 63, VIII; E. Van der Vries, 63,IX. 

Ps~lmberijrning in 't Engelsch, Bijlagen XI 'en XII en Aitt: 
10 en 74,IIL 

Psalm(l1Uziek van Dr. Acquoy, Artt. 74 en 76. 
Rapporten voor de Synode in 't Agendum, Art. 67, III. 
Reglementen: "V\T achter;" Artt. 17, III, en 71. Iuwendige, 

Zen ding, Art. 21; Board der Heiden Zending, Art. 43; 
Theologische School, Art. 60 . 

. Romvbeklag, 'C0111111., Art!. 9 en 30, Bijlage IX. 
S~bbatschool, \T erhoudilig del' Kcrk tot, Bijlage XV, en 

Art. 10. 
,-" Sabbatschoo1. ZCl1dingslessen in, Artt. -39 en 76. 

"Sch6len" in Art. XLI., D. K 0., Art. 67, IX. 
Selni-Centel1nial C01l1111. verslag, Art. 10. 
"Singuliere gaven," Art. VIII, D. K 0., Art. 67, VIII. 
Speciale Synoc1e samenroeping, Art. 67, XIlL 
Spreektijd, 'deputaten van Corr. Kerken, Art. 12. 
Stated Clerk der Synode. 'Bepaalt spreektijd depp. corr. Ker

ken, Art. 12. VrIj van Actaafschrijven, 67, IV. Be' 
noeming, Art. 76. Rangschikking der Notulen, 
Art. 78. 

Synodale penningmeester, Verslag el1Z., Art. 11. 
Synode, Bijeenroeping speciale, Art. 67, XIII. 
Theoiogische Schooizaken, Art. 51_60, pag. 34. 

Bijlage II. "Substituut voorstel," Art. 51, I., en Art. 55.' 
, College eigendom der Kerk, Art. 56, II; Schoolgeld, 

56, III; Tractement Lit!. Proff., 36, IY; Missionaire' 
.opleiding, 56, VI; Senlinary Course, VII ~ Verkoop 
Schoolgebouw, VII, en Art. 57' (Protest Ds. Van 
Goor); Bekwaamheden, Proff., 56, VII; Benoernin
gen van Proff., VII; Educational Secretary, VII; 
Aanslag voor TheoL School, VIII; Curatoren, IX; 
Reglement TheoL School, Art. 60; Prof. Van Dellen, 
bedanken, -Art. 75. ,< 

< , 



·' J. . ..... . 
Two Gray Ze1ldiJogspo,;t, A.anlwop,·Art. 39, IV. 
Utah, Zending in, Artt, 
V'ln derWagen, Zendeling-helper,.A. Artt. 31, 48. 
Vondelingen doop. Bijlage XVI en Art. 67, Vr 
Vraagboekjes .. Zie Catechisatie.· . 

. "Wachter" rapport, Art. 17 en BijJage VIII: 
Reglement, Art. 17, III, en Art. 71. Person eel, 17, IV. 
Ingezonden stukken naar hoofdred:, Art. 71. 
"Wachter" Commissie, Art. 76. 

~Zending: zie Heiden,._ Zending; Inwendige Zending; Jode~
Zen ding. 

Zendingslessen in Sabbatschool series, Artt. 39 en 76. ., 
Zuid Amerik:i, Hollanders in. Bijlage XVII, p. i48 en Art. 29. 

CORRIGENDUM. 
Op bladz:25 behoort het woord "goedge

keurd" te volgen op wat del' Synode we;d 
voorgesteld als plan van Zendings-actie, sub 

. 8, letters a,-h. 
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