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.AFGEV AARDIGDIEN TER SYNODE. 

-'--

Classis Grand Rapids Oost. 

Primi. Secundi. 
P. -Ekster ......... Leeraar J. Hol.werda ...... .Leeraar 
H. Danhof .............. L R.:B. Kuiper .......... L 
D~. H. Meeter .......... L M. Schans -...... : ...... L 

J. B. Hul~t ..... .-Ouderling Ds. J. Noordewier Ouderling 
B. Seven.ma ............ O F. Van der Laan ..... : ... O 
R. Van Noord .. ~ ........ O . P. Hoekstm ............ 0 

Classis Grand Rapids West. 

G. Westenberg .... Leera~r IG. ,·Hoeksema ....... Leeraar 
"V. Stuart .............. L S. Elderslveld ............ L 
J. C. Soba",p ........... , L Dr. Y. P. De Jong ........ L 
J. H. Grit ...... .-Ou;derling J "S. Y e~hs ...... Duderling 
C- Wieland ............ 0 H. R. Gezon ........... 0 
M. Ruster ................ O J. Van der Schuur ....... 0 

Classis Hackensack. 

J. A. VJestervelt .... Leeraar JK. Poppen ........ Leeraar, 
. D. 'De IBeer ............. L 
].c. De Korne ..... , .. L 
R. Drukker ..... :Ouderling . G. Hettem" ...... Ouderling 
P. Strum ........ , ...... 0 H. Kamerling ; .... ' ..... 0 
G. Barrowclough ......... O J. V. Bogert ............ 0 

Classis Holland. 

- R. Bolt ........... Leeraar L. J. Lamberts .... Leeraar 
J. Bruinooge ... ' .......... L J. Walkotten ...... : ..... L 
H. Hoeksema .......... L E. J. Tuuk ............... L 
A.-Eisen ........ Ouderling 
M. Notier ............... 0 

E.S. Holkeboer .. Ouderling 
P. Maacs ................ 0 

N. Frankena ............ 0 H. Haveman .... ; ....... 0 



Classis Hudson. 

P.A. HoekstFa ..... .Leeraar H. ,Balkker ........ Leeraar 
F. Fortuin .............. L W. P. Heeres .......... L' 
iK. W. Fortuin ........... L iM. ;Botbijl ........... : ... L 
A. Kuipers ...... Ouderling F. Zeeuw ....... Ouderling 
H. Roseudaal .... , ...... 0 
J. Glashauwer .......... 0 

.. Stelpstra ............ 0 
J. Van Dijk ... ~ ...... : .0 

Classis Illinois. 

J. Mauui .- ....... ,. Leeraar J. Smi<tter ........ Leeraar 
S. S. Van der Heide ...... L J. O. Vas ............... L 
D. Zwier ................ L H. Guikema ............. .L 
G. Hossenga ..... Ouderling 
'Po Prins ............ , .... 0 

F. A. V. 'Zomeren, Ouderling 
Geo. D~jkhuizeu ......... O 

J. Sluis •............... 0 H. Bulthuis ...... :.: ... 0 

Classis Muskegon. 

J. Dolfin ..... -..... Leeraar J. M. Ghijsels ..... Leeraar 
H. Bultema ............ L B. Zwaagman .... : ..... L 
P. D. iVan Vliet ........ L r L. Van Tielen ........ L 
G. Tra!p ........ Ouderling 
A. Tien, ... : ............ O 

M. Postmus ..... Ouderling 
A. Scholtens ............ 0 

G. Dornbos ............ 0 W. Winter ..... : ...... :O 

Classis Orange City. 

A. Bliek ...... ; ... Leeraar 
M. Van der Heide ........ L 

J. M. iVoortman .... Leeraar 
J. DeJonge ............ L 

Dr. R. L. Haan ......... L D. Holleibeek ...•........ L 
H. De Vries ..... Ouderling 
A. Van Meetereu, ...... '.0 

F. Vagel .... " ... Ouderling 
T. Stob ................ 0 

W.W. Bmuwer ........ 0 J. Versteeg ............ 0 

Classis Ostfriesland. 

J. Gulker ......... Leeraar 
IG. L. Hoefker .......... L 

.. Masselinlk .... Ouderling 

.; lFrerichs ............. 0 
H. hhuis ......... ; ...... .L ,WI. Jansen ...•.......... O 
H. IMeyer . ; ....... .Leeraar 
J. Greussing ............ L 
D. H. Plesscher ......... L 

M. Bakker ..... ,.Ouderhng 
~. Goris , ............... 0 
J. Kromminga .......... 0 



Classis Pacific. 

T. Van der Ar1; .... Leeraar 
T. Jongbloed ........... L 

F. J. Drost ........ Leeraar 
N. iGelderloos .......... L 

Do'Van der Ploeg ........ L Ie. -Vriesman ............ L 
J. IKlaver, .... -, .. Ouderling 
A. De Vries ............ 0 

G. J. \iVithage ... Ouderling 
I. Colijn ................ 0 

R. Eerkes .............. 0 A. Witte ............... O 

Classi" Pella. 

G. IV. Hylkema .... Leeraar 
J. Mulder •............. L 
1. Van Dellen .......... L 
H. A. V'ali:' Zante.'Ouderling 
Mark Bouma ...... · ..... 0 
J. R. Van Zee .......... O 

'M.- 'Borduin ...... -. Leeraar 
IC. De Leeuw ............ L 
]. J. Weersing .......... L 
G:Bulthuis ... : .. Ouderling 
,ehas. Van der Kooi ...... 0 
M. Zijlstra ............. 0 

Classis Sioux Center. 

-H. M. v. d. Ploeg .. Leeraar P. Jonker, Jr ....... Leeraar 
H. 'Kuiper .............. L ]. G. Van de 1:une .. ; ... L 
A. Guikema ............. L I. c. De Bruyn ......... L 
J. T·en Hanms"el .. Ouderling 
H. A. Kuipers .......... O 
A. Van Duyn .......... 0 

C. Spoelstra .... Ouderling 
T. Van der Lugt. ....... O 
I\V. B1ierma .............. 0 

Classis Zeeland. 

H. Tuls ........... Leeraar . 
IV. D. Van der ·Werp .... L 
J. A. Rottier ............ L 
J. Steigenga .... Ouderling 
I. redema .............. 0 

J. H. Geerlings .... Leeraar 
P. W. 'De Jonge ......... L 
E. J. Krohne ............ L 
-YV. Bareman ..... Ouderling 
J. Miedema ............ 0 

A. Nagelkerk ........ · .... 0 K. Kok ......... ; ...... 0 

," 



VOORARBEID. 

Op Dinsdagavond, 18 Juni, 1918, te aoht nre, zoo de 

Heere wi!, Ure des Gebeds vo;';,. de Synode, in 'het kerk

geool1w der E'astern Ave. I(.hr. IGeref. kerk 'te Grand Rap

ids, -Mit'h. Voorganger, de President def vorige Synodale 

Vergadering, Ds. A. :Kdzer. Deze opent ook de E,erw. Sy
node op '¥oensKiag, 19 Jl1ni, des voormiddags te 10 ure, in 

Calvin', 'College! ,aan den -hoe'k- van Benjamin Ave. en Frank

lin St" S. E. -Na gebed en toespraak roept hij de deputaten 

op en leidt de Iverkiezing van den president, vice-president 

en s-cribae der Synode. De ver1wzen president aanvaardt 

zijn taak. I-lij leest de OpenJijke Verklaring voor, door de 

Synode met "ja" te ,beamen. Bepaling van wijze van ar

beiden en uren van :zitting. De president -benoemt' eene 

cOlTI.missie tot verdeeling der voorstellen en rubrieken van 

lhet Agendum onder versdhillende - c01:,nmissies, .desge

werischt !pet voordracht van de leden 'er van, en ,com,missies 

tot bnttvangst' va,n depl1taten van Correspondentie-Kerken. 



VI 

1. THEOLOGISOHE SCHOOL EN COLLEGE. 

IVers'}ag van het Curatorium- en -der Commissies in za
ke School- en Glassicale-Exa;mina, het opstellen van een 
nieuw Reglement voor .het Curatorium, ,en het conta'ct met 
de Grundy 'Center School.-'lCgl. voorstel O. G. R. West, 
einde rubriek N. 

Synod make definite plans for the completio'n of Calvin 
College.~(CL iGrand Rapids West.) 

,De Oassis dringt er bij de Synode op aan, om de sala
rissenvan al de professoren Mn onze School. en College 
te verhoogen-.;(O. Illinois.) 

,Vanwege de clure tijden verhooging clef salarissen-,van 
al de professoren onzer school en college.-;(O. Hudson.) 

IDe- Synode zorge v,oor -voldoende salarieering in dezen 
duren tijd voor Ide professoren en instructors onzer T~heo1. 
School en ICalvin ,College.-0Cl. Muskegon.) 

De Synode Iverhooge het salaris der professoren onzer 
Thea!. School.~(CL Orange City.) 

De Classis stelt aan de Synode voor, om !het trakte
ment van de Professoren der TlheoL School en Calvin Col
lege te vel"lhoogen en O:q1 daartoe de aansiag clef School te' 
verhoogen van $1.25 op $1.50 per Umisgezin. Op grondvan 
de H. C. L.-(CL Sioux Center.) 

Met het oog op de duurte der tijden herzie de Synode 
Ihare bepaling aangaande het ·minimum en ,maximum sal a
ris der pralL en verhooge dezelve.'-(Cl. Zeeland:) 

De Kerk adopteere een Budget voor al hare finantien. 
a. tOm de ,bevordering van School, Zending., enz. 
b. Ter voorkomi:r;tg Ivan Ininder gewenschte toe,'?tan-

den. 
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vp 

c. Ter ver~,envoud'iging der administ'raties .. 
(CI. Zeeland.) 

Is de oprichting van eene theologische afdeeling in de 
school te Grundy' Ce~te~ in Qvereenste'm,ming Im'et de ·be
doelingvan het beslui~ der Synode 1916?-(CI. Muskegon.) 

In zake de :School te Grundy Center, la., adviseert 
,Classis Sioux Center, dat hare door de Synode te bepalen 
'"verhou.ding tot qnze kerken" (Acta 1916, bl. 34), in geen 
geval die zal zijn van' een Sdhool ouzer kerken, gelijk -anze' 
School te Grand Rapids is. Gronden: 

1. Wegens het ortbepaalde van Ihet verzoek vanClassis 
Ost Fries'land (Agendum 1916, bl. VI), konden de kerkera
den hunne afgevaardigden 'ter Classicale vergadering en de 
Classes hare afgevaardigden ter Synode van 1916 geen -be
,paalde op,dracht ·meegeven naar den eisch on,zer IK .. 0., en 
he1bbeil de kerken als zoodanig zich in dezen niet 1s:unnen 
uitspreken, omd?-t: 

a. Het -Agendum van 1916 slechts spreek! van een "op 
te rich ten Sc'hool"zonder nadere -bepaling. 

,b. lClassis .ost Friesland wei de "Synode nader inlich
ten" zau, doch de ke~ken dif. inlichting niet ontvingen. 

2. .omdat terstond na deSynode van 1916 met de daad 
bleek, datClassis Ost Friesland bedoelde hare School '"een 
College Proper en Seminarium der Chr. 'Geref. ·Kerk" van 
meet af te do en zijn, en wij dus met de kerkelijke. erken
ningharer School feitelijk een tweede l1heol. School en 
College in onze Ikerken stic!hten, wat nOQldig nooh gewenscht 
is, omdat: 

a. Onze kerken te Grand Rapids eene uitstekende 
School hehben, welker verdere ontwikkeling rdaardoor ZOll 

belemmerd worden. 

b. Ons" betrekkelijk klein kerkgemeenschap aan geen 
tweede Theol. School behoefte 'heeft .. en het onnoodige fi
nantieele lasten oplegt. 

c. Oak het -Westen vo].strekt geen behoefte heeft. aan 
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een tweede Theol. Scho.ol, wat het finantieele voordeel 1>e
treft. 

d. :Evenmin Classis 'Ost Friesland 'zelve, en een Schoo] 
met uitsluitend Duitso11e kweeking ,IZDll ge,en zin hebbel1 . ~ . .' . 
in on8 land, ook ~niet vaar deze kleine :Class is ·zelve. 

3. Omdateen tweede T1h'eol. School onzer kerke11 on
verinijdelijk leldt tot versnippering van kracht, onverkwik
kelijke concurrentie" 'o~lgewenschte l)1"aktijken in 'het propa
'geeren der- Schol,en en werven van studeuten, en odaardoor 
een twistapp~l in onze kerken zau worden,_ 'welke tot 011-

'h.eilige tweedra-cht'leiden 'zau, 'wa<l;~tegen de ,geschiedenis 
waarschuwt.-(Cl. Sioux Center.) 

Waar de Synode de finale'regeling van de verhouding 
der school te IGvundy 'Center tot onze ,kerken heeft te be
palen (Acta Synode 1916, art. 33, pag.34), adviseert Classis 
Zeeland de Synode geen 'tweede Theologische School, naast 
de school te IGrand -Rapids, als school onzer kerken te aau
vaarden. ,Gronden-: 

a. Omdat de kerken :zich in dez~ 'belangr-ijke zaak niet 
hebben kunnen uitspreken. 

b. Omdat, zooals uit de acta hlijkt, de Synode "elve de 
strekking van Oost Frieslallds verzoek niet heeft door
zien. 

c. 'Omdat een tweede school van opleiding in de The
ologie, met het oog op 1. de behoefte aan predikanten; 2. fi
nantieele iasten en 3. ~vooral de eenheid en vrede onzer ker
ken onnoodig en ongewenscht is. 
, d. 'Omdat voor de Theologische studiesder Duitsch 
sprekendepredikanten, de school te Grand Rapids zeer weI 
dienen kan.-QCI. ,Zeeland.) 

Aangaande de School te Grundy Center: 
1. IDe Classis is van oordeel dat de schooi te Grun

dy Center kerkelijke erkenning heeft, omdat de Synode ha
re instemming gaf tot het aprichten dezer school. 

2. rndien ", echter de Synode anders ootideelt, dan 
verzoekt de 'Class is de Synode: 
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IX! 

,a. ·VerIof tot voortzetting Van haar Seminarie met 
dien verstande, dat er geen studeq.ten aan moge.n opgeleid 
worden, dan die hun Theologische opleiding in het Duitsch ' 
begeeren, tenzij, de Synode anders bepale . 

h. Verlof om voor de Academy en College samen
werking Ite mogen zoeken met \iVestersche Classes, 'met in
standhouding'van een sterk Dllitsch departement, in heide 
College en Academy. 

Grand voor de begeerde voortzetting van 'het Semina
ri~ en instandhouding van het Duitsch departement: 

Ret taalvers:chil tuS'schen onze Duitsche en onze Qve
rige kerken. 

Men zie verder de historis"he toelichting, die der Sy
< node zal aangeboden worden. 

Granden voor de medewerking met de Westersche 
Classes voor .College en Academy: 

a. De behod,te aan ·Christelijk middelbaar en hooger 
onderwijs in het W'esten is 'Ook claar, en tot dusver is deze 
school de eenige inrichting die in die belioefte be,doelt to, 
voorzien. 

b. Zoodoende zouden het bestuur en het onderwijzend 
personeel grootelijks in gehalte winnen. 

3. IDe Classi'S dankt de Synode voor ontvangene on, 
dersteuning, en verzoekt de Synode om gelijkett .steun voor 
de twee volgende jaren als in de twee voorafgaande jaren 
gegeven werd, en vrijSr1:eUing van den aanslag voor de 
The,ologische School te Grand Rapids.-(Cl.Ostfriesland.) 

II. ZElNDINGS ZAKEN. 

Verslagen Comm. Aig. Kas, Inw. Zending, Kerkhulp, 
Joden Zending,' 'Comm. voor hhmigratie, ter Voorkoming 
van Verstrooiing. Rapporten, Comm. formuleering van 
een besluit omtrent :het lidmaatschap omer iZendelingen, 
Uitbreiding onzer Heiden Zending, en Comm. Znid Ameri-
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ka. Schrijven vah -"Student Volunh:ers/' yi;;t ,(1. Hacken
saok. , 

A. Heiden Zending. 

Synod wait with the expansion of our indian mission 
work, such as the opening 'Of ne~ stations, the erection of 
new buildings, and the sending of Iffiore ,ministers until sudh 
a time 'that native workers shalI be available. Reasons: 
a) Such seems to have been apostolic metihod; b) the 
apparent difficulty Jo acquire sufficiel1t know:ledge of the 
Indian languages.-(GrandRapids West.) 

Resolved, to recommend to, Synod not to enlarge the 
force of workers in the ,Indian Mission field. 

Reasons: First, Becau"se Q'f the enotmous eJ:(perise 
and Second, 'because we feel that there are laborers enough 
for such a small field.-QCI.Haokensack.) 

, Resolved to recommend to Synod the advisability to 
start a fund for the -education of our Indian converts as 
IVIissionaries, in case they show inclination to work among 
their people.-('Cl. .Hackensack.) 

De Synode ,kieze en neme gehee! voor eigen rekening 
<:lok een Bnitenlandsch Zendirigsveld voor hare Heiden 
Zending; Ibij. vDorkeur onder eene- natie, die van beteeke
nis is voor het vol1keren leven. Redenen: 

1. IOnderscheidene oazer jange 'mannen zijn gereed 
OlU zidh aan dat wer:k t~ wijden:-

2. -Meermalen riepen 'sommige 'Ol1zer kerkeri er om. 
3. 'De Heere zegent ons met finantieelen voorspoed. 

-(0. Sioux 'Center.) 

De Synode zorge, dat, indien zij besluit, dat onze kerk 
een !buitenland$ch Izendingsveld- voor- hare rekehing neemt, 
zulks niet geschiedt ten koste van onze thans' gedreven 
Indianen Zending, maar deze nag krachtiger gesteund 

, worde.-0CI. Pacific.) 
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Synod arrang~ for the appointment of a field secretary 
for m.sslOns. Reason: the growing need of the work 
ofh.ome- J ewish- Mormon-, and especially of ,heathen-m!s
sions, to have a man devote himself ,especially to the task 
of laboring throughout our denomination to increase misR 
si6nary knowledge, and to foster prayer for missions, as 
well as to promote the giving of more mo~ey, the dedica
tion to this work of more young peopl!"and ~he stirring 
up of-more .. en1:!husiasm among us, for the exterision.of God's 
kingdam tqrough missionary effort, in obedience to Our 
Lord'" command.~(CI. Grand Rapids West.)) 

De Synode neme stappen om een pensioen vast te stel
len in het ,belang van niet-geordende arbeiders in vast en 
dienst op. Dns zendingsveld, die tot aribeiden ortbekwaam 
\voI'lden terwiji ze in dienst cler Kerk zijn~ 'zander hun toe
doell, en de weduwen en weezen van zulke arb eiders die in 
dienst zijnde overlijden. Dat ,dan het bedrag van dit pen
sioen bepaald warde naar het salaris en de lengte van 
diensttijd der zoodani'gen,-(Cl. Pella,) 

B. Mormonen Zending, 

De Classis vraagt deSynode inzake de kwestie der 
Mormonen zencling om advies, en werof. er en hoe er verder 

, onder ,de Mormonen dient gearbeid te worden, De Clas-
sis komt met deze zaak ter Synode omdat zij'in de,ze zaak 
dient gekend te worden, wijl z'ij de ,zaak der Mormonen 
zending zioh he eft aangetrokken en de ·Classis een aanmer
kelijke sam heeft toegezegd am deze zending te steunen, 
(Verder toe te lichten door de afgevaardigden.-(Cl. Pella.) 

C. Inwendige Zending. 

Aanvraag voor hulp uit de Algemeene Zendingskas, 
$1200.-(CL Muskegon,) 

Classis Orange City verzoekt eene toelage van $2000, zeg
ge twee dui'Zend dollars, uit de Alg. Kas der lnw, Zending 
voor haar zendingswerk.-(CL Orange City.) 

I~ , 
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D. Jaden Zending. 

Synod -discontinue giving finantial support to the -Chi
cago Hebrew Mi-ssion. and establish a Christian Reformed 
Hebrew :Mission in this 'City. Grounds: 

<-

a. The. 'C;:::hicago Hebre·w Mi~sion is not' conducted on 
a Refornied basis. 

h. Chicago is one of the 'best fields for this work. 

c. Calvinistic mission methods are especially effective 
with Hebrews.-(O. Illinois.) 

De Classis onderstennt het voorstel val) Cl. 111. in za
ke de Joden Zwd. (Chi. -Rebr. Mission.) Bijaldien deze 
instructie niet warde aangeno'men, bevele de Synode geen 
Coil. meer aan voor de ·Chi. Hebr. Mission.-(Cl. Orange 
City.) 

De SynDde beslnite om, gelijk de vorige SynDde den 
arbeid onder immigranten en de JDden Zending te Pater
son :tan de beid'e Oostersche Classes opdroeg, zoo de be
hartiging def Indianen Zending voor en namens onze -ker
kengroep op te dragen' aan de drie midd-en-we~te:rsche Clas
ses: Sioux Center, Orange City en Pella, en de 'zaken del' 

. Theo!. SchDol en Calvin College aan de Classes in -Michi
gan, en de verzorging der Grundy Center School en de za
ken del' Emeritus Kas aan de 'Classes Illinois en Ostfries
land.-(Cl. Grand Rapids West.) 

De Classis verzoekt de Synode ingeval zij dit voorstet 
zou ,aann-emen, volgende verandering te maken: dat de ,ver- . 
zorging del' school te Grundy Ceruter aan de Classes 
Orange City, Pella, Sioux .Center en Ostfriesland opgedra
gen worde. 

Gronden: Deze Clas~es staan in nader contact met de 
school t~ 'Grundy Center.-(Cl: Ostfriesland.) 
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III. PUBLICATIE ZAKEN. 

Verslagen <ier Pub. Camm., Zendingslessen Comm' 7 

contact met -de ,Chicago Tract Society en Zendings lessen 
111 Wachter -en Banner.-

De Publicati9n Committee vraagt verlof van de Syno
de tot het aansdhaffen van een eigen drukkerij voar het 
drukken van onze kerkelijke bladen: De Wachter en The 
Baliner, om de volgende redenen: 

I-I. Het meerdere profijt dat een 'eigen drukkerij 
zal opleveren vaor de "Theologische School. 

. 2. Wij kunnen dan onl~e -bladen in e:en fri'sscher en 
aantrekkelijker gedaante do en verschijnen en gemakkelij
kef komen tot verbetering en vergn;)Qting. yooral van The 
Banner. 

3. "Vij kunnen dan voorkomen de moeilijkheden steeds 
ver1;)Qnden aan het uitbesteden der bladen. 

a. Er'is thans in 011ze kringe;n geen drukkerij die de 
noadige equipment heeft am beide ,bladen te drukken, wat 
zeer gewenscht is met het -oog op het onder Nummers 1, 
2 en 5 genoemde. 

'b. Omdat wij bij uitbesteding onder een contract het 
onder llummer 2 genoemde niet kunnen verkrijgen tenzij 
met enorme onkosten. 

4. Geen drukk~r 'Zal een contract aangaall tenzij hij 
verzekerd .zij dat de profijten die zulk een contract opleve
ren genoegzaam zullen zijn tot dekking der onkosten ver
bonden "an het aanschaffen der noodige equipment. Dus 
feitelijk zal de Kerk in de toekomst,zooals ze reeds in ihet 
veri eden gedaanheeft, moeten betalen voor zulk een druk-
keiij, . 

5. vVe zul1en dan meer centralisatie van controle kun
nen -verkrijgen, meer systematisch kunnen werken, uitga
yen kunnen voorkomen waarvoor we nu 'staan en prol11ptere 
fbediening -kunnen -geven aan schrijvers en lezers. 

6: Het bezwaar dat de kerk dan h~ veel "in busi~ness" 



zou geraken zou wegvallen, overmits wij Jangs. bovenge
rioe-mden weg _minder "business" moeil-ijkheden zouden heb
hen dan thans. De 'Committee behoefde dan slechts een 

, persoon a'an te stell en die onder hen het beheer kon waar
·nem·en wa:ar zij thans een administrateur, een agent en 
twee drukkers moeten Ihuren die ·meer of min zelfstandig 
werken. 

I1.-1. Dat het salaris van den redacteur van The 
Banner op $250.00 gesteld worde, en het salarisvan <le 
"Associate Editors" op $60.00. 

Z. Dat in de benoeming ~an redacteurs voor Wachter 
en Banner de Synode een redacteur voor elk blad kieze uit 
twee respe-ctieve nominaties, door de Pu.JJlic. Comm. ge
steId, -met de name-n van drie personen op elke nomimitie._ 

3. 'Dat de Associate Editors vaor beide bl",den be
noemd worden uit nominaties door de Public. Comm. ge
steId, met twee of drie namen op .elke nominatie. 

4. Dat de redacteur van de mbriek "Voor de J eugd" 
warde afgeschaft, daar dit een onnoodige uitgave van $75 
is, en aan den hoof,dredacteur.op te dragen te 'zorgen voar 
het vullen van dezeJu'briek met leesstofgeschikt voor de 
jeugd. 

De Synod-e brenge ver.betering aan in de leesstof voor 
de jengd in onze kerkelijke hladen, zoodat er meer en aan
trekkelijker leesstof in geplaatst warde. Erkend wordt dat 
.bet moeilijk is in deie leemte te voorzien, do~h feit is: a. 
,ciat he~ de ervaring is van ouders en ambtS'dragers dat deze 
weinig of in het geheel niet gelezen worden; b. dat de 
leesstof die vaak gepubliceerd wordt of te zwaar is of niet 
aantrekkelijk genoeg voor onze Amerikaniseerende jeugd. 

~(Cl. Holland.) 

De Synode opene een geregeide zendingsrubriek in De 
Wachter en benoeme daarvoor een vasten me:dewerker. 

'-(0. Holland.) 

De Synode bepaJe -ciat ,alle rapporten va or de Synode 
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in onze kerkelijke bladen moeten gepubliceerd zijn vaor 
den eersten 'Maart in een Synode jaar. Gronden: 'zooals 
het nu gaat hebben .de westersche dasses nooit de gelegen-' 

, heid am eenige actie te nemen op de rapporten van de Sy
node, omdat .behalve een enkele ui~zondering te laat gepu
bliceevd wordt.-(O, Orange City.) 

De Synode ·mane de com'missies aan de ,rappor"ten vroe
ger dan nu te publiceeren.~(oCI. Pacific.) 

De Synode .handhave haar besluit van 1916 (zie Acta 
Syn, 1916, Art, 27, 10 voorstellen A en B 0, Pacific.-(Cl. 
Pacific.) 

Whereas: Our English speaking congregations look 
and rightly so, to The BaJnner, the official organ of ottr 
church for its English speaking element, for guidance in 
salving the many difficuh problems confronting them in this 
"storm-and-stress" period of our Am'ericanization process; 
and 

Whereas: This guidance, especially in the'editorial 
columns, has ',been ,lacking to a great extept; and 

Whereas: In our opinion it is itppossible with the 
present method of editing The 'Banner, to do justice to the 

,proper and !highly neces>iary development of aur specifically 
Reformed principles as they should be applied to the matty 
and varied phases of our Americanization pr-oc~ss; 

Therefore: We request Synod to make a radical 
change "in the -manner in 'which The Banner is edited~ for 
whiCh'we wO'uM respectfully submit the follow:ing constrtic-' 
tive suggestions for consideration:- , 

1. rAn editor be appointed to devote his time ,exclusive
ly to the task of editing The Banner, since efficient leader
ship in ~he Americanization pro1blems is 'of greater value 
for the future of our churoh than the small pecuniary pio
fit accruing from The Banner for our 'Theological .school, 
and since such leadership can be. efficient only when an edi
tor can apply h;mself exclttsively to this task. 
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2. The Editor can be appointed for a term of four 
years, at the expiration of 'which 'he be eligiblOj for a second 
term of like. dllration, an<;l then -be succeeded/by a'nbther; 
which is a -safeguard against one-sidedne-ss and falling into 
a rut. 

3 .. -Either the .Publication 'Committee or the Commit
. tee for Appointments present a trio, from which the Synod 
choo"se one; which gives Synod 'more choice than the pres
ent method. 

4. 'Phe ,department editors confer with the_ editor re
gularly, at least yearly, .jf not quarterly, to determ,ine the 
general editorial policy 'of the whoie Ba.~ner for that period 
of pme;. which will bring about more tlnity of aim and po
licy running through the whole Banner.~(Consistory Ro
seland IlL) 

----. -0)--_-

IV. KERKENORDE ZAKEN. 

Verslagen der Comm. voor V ertalingender Kerkenorde 
in h~t Duitsch en in het Engelsch, der Comm. Verband 
van S. S. tot de Kerk, Eenheidin Eeredienst, Bedanken 
van lidinaatschap, en Doopleden Royeering. 

Aanbeveling ter to elating van hr. J. Bait, volge~s Art. 
VIIL-(O.· Hudson.) 

lClassis Sioux 'Center vraagt de uitspraak der Synode 
-in zake de herstelling van. uit bet a'mbt ontzette Di-enaren 
des \¥ oords. Een ouzer Classes zette een Dienaar nit het 
ambt naar Art. 79 D. K. Moet nu bij eene eventueele her
stelling diezelfde Classis handel end optred·en, .zooals oak 
af te leiden zan zijn nit de handeling der Synode van 1906,. 
zie Acta, slot van Art. 43, pag. 27, of ,kan dit ook naar eene 
andere Classis, ,dus eene soortgelijke vergader,ing, .verwe
zen worden? En zoo dit laatste het geval is, \Vat zeggen
sC'hap heeft dan de Classis, die uit het ambt ontzette, nog in 
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de-ze zaak? De Classis vraagt dit in verband met cen con
creet geval.-(Cb Sioux Center.) 

De Synode vergadere in de toe~omst in 't 'laatst van 
Augustus of -in 't begin van September in plaats'vari Juni 
opdat de verschillende. voorstellen van het Curatorium en 
'zendings ... boal1ds oak door 'de kerkeraden en classes, kunnen 

I$) worden,overwogen voordat ze tei beslissing de Sy~~de wor
-den voorgelegd.~(-Cl. Muskegon.) 

Aangezi'cn de, commissies van ,praeadvies,_die staa-nde de 
Synodale, vergadering bencernd 'worden, Iva:ak -ie weinig tijd 
hcbben om op iepaste ,wij.ze de verschillende v60rstellen 
in te denken ,en daarom ~oms niet in staat zijn om de Sy
node met cen weldoorclacht advies te dienen; en 

'Aangezien Ihet niet tot hetproDijt der kerken strekken 
Ikan, dat de leden der Synode des daags deel moeten nemen 
aan de synodale handelingen en des 'avon~s, soms tot diep 
in den nacht, ,zitting moeten nemen in de cOflunissies 'van 

, prae:;tdvies ; en 
Aangezien de Synode door de bestaande reg-e\ing

slechts weinig·kan behandelen lin ,de eerste zittingen omdat 
de commissies nog 'niet gereed zijn"met hare adviezen, maar 
overladen wor,del;l met werk in de laatste zittingen,"'-als de 
leden vermoeid zijn ge''''orden en de tijd beper!kt is; en 

A_angezien de ,leden delZ Synode schier nooit inzage van 
de adviezen kunnen verkrijgen totdat ze voor de Synode 
worden gelegd en ze dus geen gelegenheid- heb'ben om de 
adviezen te overwegen voor ze Ibehandeld moeten worden
neme de Synode ,de noodige stappen opdatde commissies 
van praeadvies voortaan hare' wer1(lza·ambeden rverrichten 
kunnen voordat de Sy:riod~ verga-dert. ·,zij besluite 4'aar-
~toe:- ' 

'1. Dat de Synode in plaats van opvVoensdag voort, 
aan op den ,derden Dondefldag in Juni ·verg,aderen 'zal 'en 
dat _de commissies van praeadvies twee dagen voor-dien tijd 
vergaderen zul1en, nam_elijk ~es Dinsdags des morgens OlU 

negen uur; 
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2. Dat de r!lepende kerkeraad in overleg met deputa
. ten daal'Voor door elke Synode te benoemen er V'Oor zorgeh 
~~ 0 0 

a) ,Dat de commissies benoemd worden uit de perso
nen die ter 'Synode 'zijn a£gevaardigd; 

b) Datminstens vier weken voordat de Synode ver
gadert kennis gegeven wordt "an de benoeming in de ker
kelijke bladen. 

c) lDat de vergaderplaats van de verschl11ende com
o missies worde aangewezen.-('Cl.- H'Olland.) 

De :Classis oordeelt 'het honden van Particuliere Syn9-
den noodig terwille van de uitbreiding onzer kerk; omdat: 
a. ne Synode IGeneraal dan beter 'Werk ikan d'Oen; ·b. de 
kosten daardoor voor rde 'Kerk vemlinderd worden:-(Cl. 
Orange 'City.) , il,. "oi~ 

o De Synode dringe bij 'Onze Overheld aan op een Na
tionalen Biddag.~(Cl. Hudson.} 

De Synode sohrijve een specialen biddag nit voor at 
onze !kerken. 

a. Omdat de tijden zoo ernstig zijn. 
,b. Omdat er Ib<Jho.efte aan verootmoediging .is. 

0Cl. Sioux ·Center.) 

De Synode schrijve met het oog op den ernst der tij
den een Biddag nit voor al onze IKerken, om op te roepen
tot verootm'Oediging voor God.-(O. Illinois.) 

De Synode 'beslisse inzake de stelling door Ds. H. Bul
tema in ,'"M aranatha" verdeddgd; dat Israel en de gemeen
te niet een maar twee zijn.~0Cl. Holland.) 

'Naardien \Ds. H. Bultema in zijn boek ,;Maranatha'" 
publiek heeft geleevd wat'tegen onze Formulieren van Eec 
nigheid ingaat, als !bet 'Koningschap van Christus en de 
,Eenheid der lIZerk. (Zi~ bIz, 191 'en 264 'Van ,;Maranatha" 
en Zond. 12 van den H. Cat. en Art 27 van 0 de Ned, 'Gel. 
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BeL), verzaekt de Gas sis, da.t de Synode zich daarover uit
spreekt naar het verbindings farmulier voar de Ambtsdra
gers, dat 'zulke pmktijken verbiedt en strafbaar stelt. 

-(G. Siaux ICenter.) 

De Gassis vestigt de aandachtder ~ynode ap ,het baek 
"Maranatha", waa:rin de sc'hrijver blijkt af te wijken van 
anze Far:m. van ~enigheid, zander daal,bij den geardendell 
kerkeJjjken weg te .bewandelen, waar dit baek bavendien 
nag in onze kerkelijke organen aanbevolen wordt. 

-(0. Orange City.) 

"Tegen een ibesluit der Classis Muskegon in zake "Ma
-ranatha", teekencle Muskegon III protest aan ,en ~ntving 
toestemming ~ich op de Syhode te beroepen. ' 

V. VARIA. 

Rappart der Synadale Camm. en des Synadalen Pen
ningmeesters. Rapport van den Em·eritus ·Board, en van 
den dep. National ,christian Association. 

De Synade spreke h~re afkeuring uit over het appJau
diseeren, zooals dat. plaats had ap 'onze Synade van 1916. 

a. . Omdat dit in strijd is te achten met de eerbaarheid 
eener synod ale vergadering. 

rh. Omldat ,daardoor min of cmeer voet gegeven wordt 
aan mensch-verheerlijking. 

c, ·Omdat in som'lnige gevallen ,een pijnlijk gevoel ver": 
oorzaakt wordt \zander noodzaak en zonder iheilzame'-be
daelingen. 

(Wat dit laatste punt betreft beslaat de Cassis, dat aan 
den St. CI. der Synade zal warden verzaeht, het zaa ap het 
Agendum.te plaatsen; dat het 'zoa spaedig mogelijk bespro
ken kan warden.-(O. ·Pacific.) 

Approbatie van het aan Ds. D. H. 'Muyskens wegens 
gezondheidstoestand 'Vetleende emeritaat volgens Art. 13 
der K. O,-(CI. Hudsan.) 
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'Classis Sioux 'Center verzoekt apprdbatie der Synode 

over het '\ferleeneq. van eervol emeritaat ~an Ds. P. Jonker, 
Sr,en Ds, A, W. Meyer .. De eerste omdathijeene roeping 
aannam tot geestelijk verzorger van het C P. ,H. te Cut-

. Ierville en de .1aatste wegens olichamelijke 'z'Wakheden. 
-(CI. Sioux 'Center.) 

Classis Sioux Center beveelt Ds. A. W. Meyer aan voor 
$1000 jaarlijksche steun nit de Emeritus Kas, daarhij en de 
Juffrouw m-eestal onder geneeskundige behandeling zijn. 

-(0. Sioux C~nter.) 

Classis Orange City vra-q.gt eene toelage 'van $700, zeg
.ge zeven honderd dollars, uit de 'Emeritus kas va or Ds.- J. 
B. Van -den Hoek, wien op hare vergadering eervol emeri
taat verleend werd.-(CI. Orange City.) 

'Classis 'Orange City verzoekt $100, zegge honderd dol
]ars, duurte-toeslag vaor Jilffrol1w Huisingh.-('Cl. Orange 
City.) 

Daar de Classis reeds in 1914 Jnffrouw Stadt voordroeg 
tot $100 jaarlijksche verhooging harer toelage uit de Eme
ritus kas, en dit toen niet werd verkregen, imaar dit hedrag 
steeds -door de Classis is uitgek~erd, _wil -de Classis deze 
voordracht. herhalen, met de bijvoeging, dat deze verhoo
g-ing besli,st noodzakelijk is, verzekerd zijpde dat de Classis 
recht heeft zelf de som del' toelage harer Emeriti te bepa
len.-(ei. Sioux Center.) 

De Synode 'verdubbele den 'aanslaK voor ode Emeritus 
:k:as en verhooge de toelage onzer Emeriti Predikanten en 
vVeduwen overeenkomstig den verhoogden .aanslag. Gron-. . 
<len: 

.a. Duurte van l-evensmiddelen. 
(b. Betere waardeering van -bet werk onzer Emeriti 

Leeraars gedaan in onze Kerk.-(ICI. Sioux Center.) 
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De Synode verhooge de ondersteuning van de emeriti 
predikanten met een derde.-(CL Ostfriesland.) 

De Synode zorge, dat onze Emeriti naar' behooren ver
zorgd worden.-(ICl.Pacific.) 

De Synode vcrhooge den, ·aanslag' VQor de Emeritus 
Kas, ommethet 'Dog op de dure tijden milder in de'behoef
ten onzer Emeriti etc. te .1<unne11 voorzien.-('Cl. Illinois.) 

De 'Kerk herzie haar reglement voor _ de Emeritus Kas. 
a. Wegens de onvolledigheid van het oude. 
b. Om -betere reglementeering, conform het doel dezer 

kas.-(Cl. Zeeland.) 

De Classis dringe er bij de Synode op aan dat de Em. 
pred. wed. en ,weezen befer worden verzorgd. 

Gronden: 1. De tegenwoordige verzorging kan vol
gen~ 5yn. Acta 1916 geen verzorging wornen genoemd met 
het DOg op de dure tijden. '2. Er is genoeg in kas' om 
hen, die de kerken hebben gediend oak een onbekommerd 
Ieven te bezorgen. 3. H~t is de roeping der kerk om hare 
dienaren te verzorgen, afgedacht van eigen bezittingen. 

Met het DOg op -de tegenwoordige ondersteunin-g en 
de gronden hier aangegeven, acht deClassis het noodig de 
onderst~uning ten minste te verdulbbelen. 

In verb and met bovenstaande stelt de Classis voor aan 
de 5yn. 'het Art. 8 van het Reglement 'voor de Em. Kas te 
wij-zi'gen aldus,: De ondersteuning is roeping der kerken. 
De Board zal voorloopig- - -bepalen na overleg met de 
Class. Corr. enz. Art. 4. ,,In. iedere 1C1assis- - -die on:
dersteuning zal aanvragen". Art. 12 in plaats van: "de 
wettige-besturen" leze men "door he(,am:bt". Art. 15. Voor 
"bedeeling" leze men veiZ)orging, voor "besturen" kerkera
den, verder: zij die ondersteuning ontvangen. Art. '16 "en 
andere f~esturen", wie zijn dat?-(Cl. Orange City.) '>i 

In zake de verandering van Art. 8 van het Reglement 
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der ~m. lKas zij aldus: De ol1dersteuning is roeping. der 
kerk. De Class. Cqrr. 'in overleg met den respectie'\ren ker
keraad en de 'Classis zuBen bepalen het be-drag, dat uitge
keerd dient 'te worden.-('Cl. Orange City.) 

The Christian Reiform-ed ,Church assembled in Synod,. 
send to the President of the United States their whole

. hearted support in this critical time. Declaring that they 
will defend the IGovernmcl1t with their ·Prayers, Lives and 
Property. 

Reasons':' 
a. lAs good ICitizens hj encourage our Rulers in a just 

cause. 
'b. To fulfil our duties as 'Christian Citizens in a· time 

of need.'---(CI. }f"ckensack.) 

Synod provide a suitable volume of hymns for use in 
the Sunday Schools.-(CI. >Grand Rapids West.) 

De Synode benoeme cene nieuwe commissie in plaats. 
van de oude die nooit rapport ·uit:bracht, om in werkelijk
-hei,d te ·komen tot uniformiteit 'in Kerkgezang. Bi j Classes 
'Ost Friesland 'en Hackensack lword"c krachtig aang~drongen 
op loslating vaJ;l vroeger verleende concessies (Zle Acta 
Synodi 1908, AN. 70, lIl).-(el. Pacific.) 

'De Synode spreke zich uit, welk standpunt we hebben 
in te nemen met betrekking tot de invnering van de "indi
vidual drinking cups" .-(0. IUinois.) 

De Classis dringe er bij de Synode op aan, tot hetop
richten van een onderlinge kerkelij'ke brand· assurantie, om
dat de "rates" in al de Insurance CO.'s. zoo ;hoog zijn. 

~(O. Zeeland.) 

De Syp.ode werke er aan om te komen tot het oprichtel1 
eener gemeenschappelijke (mutual) brand-assuralltie. 

-(CI. Zeeland.) 
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VI. BEZW AARSCHRIFTEN. 

---. 
Brief van Ds. J. Van der Werp. 
Protest van H. H. D. Langereis tegen dePnb. Comm. 
Protest van J. Koster tegen den kerkeraad van San-

born, Ia. en Oassis Orange City. . 
Schrijven van J. J . .vermenlen over Onderstelde vVe-

dergeboorte. . 

G~tronw Afschrift, 
HENRY B·ElMS, S. C. 

• 



RAPPORTEN 

RAPPORT INZAKE FORMULEERING VAN EEN 
BESLUIT OMT'RENT LIDMAATSCHAP ONZER 

ZENDELINGEN. 

'Eerwaarde V a,dersen Broeders:-

Uwe Commis.ie door deSynode van 1916benoemd 'om te 
onderzoeken "of 'h'et volgens Gereformeerd Kerkrecht too
gestaan kan worden, dat een . missionair dienaa'f des 
Woord" ambtelijk behoort tot een roepende Keek en ter
zelfder tijd als lidmaat kan beihooren,hij een gein,stitueerde 
Kerk op het zendingsveld, en of ihij, in deze kwaliteit ook 
nog tot hetam'bt ~an ouderling of diaiken g'ciwzen mag 
wOl'den" (Acta iSynodi 1916, art JS), h'eeftbehoorlijke 
aandacht aan dit onclerwerp gewijd.· ' ' , 
~ D:e COffi·missie aafilvankelijk bestaande nit drie Ieden na

""e!ijk prof. W. Beyns, oud. E. Bekman, el1 onder:geteeken
de" moestkort voar _wij als co.mmissi-e 'dez'e_zaken z'ciudeh 
onderzoekendoor den dood het lid Bekmanmissen, weIken 
door den Koning der Kerk schielijk uit de strijdend'e in de 
triu'mfee'rende Kerk werd overgenomen. 'H-et 'is DilS daar
om niet mogelijl<l zijn gevoelen hier mede 1e deelen. 

Zoo ,bleven in de Commissie over prof. W. Beyns ,en on
dergeteekende. Zij hebben getmdht ook door wederzijd
sohe 'insclhikkelijkheid tot een ,eenparig rapport, door beie 
den onde'rteekend, te' kamen, dOdh aan het einde bleek dat 
het verse'hil van 'beginsd dat in deze .. Nwestie :moest heslis:
sen te uiteenloop'end was. En liever da~ met een .hybri-
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disch stuk waa:rin geen van beide zijn "rneening en gevoe
len ,helder 'Uitg'edrukt zag tot de synode te komen en aldus 
de synode _:misschien oak tot zulk een verdonkeren def prin
"Cipieele kwestie te bewegen - 'hebben- zij liever en -inder
daad eerlijkheidshalve- niet <tnders -:kunnen doen dan ieder 
een eigen rapport op te zen-den, een rapport waar"in iedef 
zijn ,eigen meening. rond en duidelijk zou kunnen Izeggen. 

Ondergeteekende hedt hiermede de eer u Ihet 'Zijne aan te 
'bieden, ' 

*J<"*** 

,H'et g~at in de zaak ons ter onderzoek opged-ragen daar
over of ambt en ,lidmaatschap bij een ambtsdrager en dus 
oak bij een dienaar des Woords zoo ges'cheiden :kunnen 
worden, ·dat ·men in de ,eerie kerk lid kan zijn en tevens en 
tegelijkertijd in cen andere kefk ambtsdrager. Dat is het 
'hoofdpUlit in kwestie. vVaar dan nog als afgeleid punt bij 
l(Q11!t, als dit ·mogelijk is, of men dan ook nie(in twee ker
l(en ambtsdrager IZOU kunnen zijn-, bijvoorbeeld in de eene 
dienaar des Woords en ill de andere oudel-:1ing of diaken. 

Tm'mers de vraag -is of de--missionaire dienaar des YfI./oords 
ambtelijk kan behooren bij de roepende en uitzendende 
kerken met zijn 'jidmaatschap kan behooren bijeen kerk 
op het zendingsveld, ja in zulk een ke:rk ook nog een ambt 
zou kunnen bekleeden. 

'D'e vraag is een principieele' vraag. De vraag is, niet of 
men a:ls uitzendende kerk en ke.rk 'op Ihet zendingsveld niet 
'hulp en st-eun kan :bereiden --..:..... maar of men op de boven-ge:" 
noe-mde wij1ze- bij heide kerken behooren kan. 

A1s toetssteen tot beslissing in deze kwestie wordt et nog 
bijgevoegd dat het Gereformeerd kerkrecht dez;e zaak voor 
de synode Im-oet uitma;ken. 

illet dezen toetssteen in handen kan dunk! mij het ant
\\I"oord op de Ibovengestelde- vraag niet twijfelachtig zijn. 

Ons' Gereform-eerd kerkrecht vinden wij in zijn gelcUg
beid voor ons uitgedrukt in onze Kerkenorde. 

Als men het oog houdt, :behalve op de letterIijke voor
'sohriften ouzer kerkenorde, ook op -de beginselen die aGhter 
deze voorsc!hriften 1iggen - en .. claar heeft men op te letten, 
-claar de kerkenorde ge'en wethoek "Toor al1e vragel1 is maar 
-.. de beginselen in enkele lijnen 'belichaamt - dan kan- onde.r-
:geteekende op de principieele ,vra.,;.~g of anibt en lidma~t
schap bij een verschillende kerk kunne'll ibe'rusten met 
.anders dan een beslist ontkennend antwoord geven. 

Ambt en lidmaatschap behooren bij elkander. Het zijn 



im,mers de lidmaten uit welke' de ,ambtsdragers gekozen 
worden ,in een pl~atselijke kerk Men moet eerst lid zijn 

. ,voar, 'men-tot ambtsdrag,er in 'Zulk een kerk aangeste'1,d kan 
word,en. U'it de leden worden de ambtsdragers in zulk 
eene kerk gekozen. Men kan niet lid in de eene kerk en 
diaken ofouderling in de andere kerk "ijn. 

E-en der grondregels- van ons- Ge'reform'eerd kerkrecht is, 
dat elke plaatselijke kerk is een complete en autonome 
openbaring van het lichaam van Ohristus. Zoodra zij in 
'baar 'midden de gaven VOOlj -het am:bt heeft,heeft zij Dok ,de 
bevoegd1heid de ambten in te stellen en daarmede zich zelve 
als zelfstandigeopenbaring van het Lidhaam van -Christus 
te institueer'en. Zij -bestaat bij zich zelve; niet krachtens
het kerkverb"nd. Zijis compleeten ,zelfstandig. Zij kiest 
uit 'Jhaar eigen 'midden. Zij he.eft onder en met Ohristus. 
ded-' ontvang,en aan ,baar eigen re-geering. (Zie Hand. 
20 :28, I 'Cor. 1 :2, Gal. 1 :2, enz. -Confessie art. 30, 31. Een 
beginsel neergelegd in onze Kerkenorde in art. 84: "Geen 
kerk zal over een ande're kerk, geen dienaar Olver een an-· 
de.l" dienaar, geen ouderling of diaken over ande're ouder
Engen of d-iakenen heerschappij voeren".) -

Vit deze regel voIgt de andere grondregel van het Gere' 
formeerd ke'rkrecht, namelijk dat de ambten plaatselijk 
zijn, d. i. to.t de plaatselijke kerk behooren. Hiewver .zie 
men Hand. 14 :23 waar ons medegedeeld wordt dat de apos
tel kradhtens zijn apostolische volmacht in elke gemeente 
en uit die gemeente ouderlinge'n aanstelde., Zie ook Titus 
1:5 waar _ditzeHde als VQoTsc'hrift voo'r de 'kerk geg,even 
wordt. Zie. dan ook :diensvolgens art. 30 ·en 31 ,onzer Ge'
Inofsbe.1ijdenis, waar-onder ,'het woord ,,kerk" als er gesprQ
ken wo-rdt van verkiezing door de kerk .van leeraars. ouder-· 
lingen en diakene'n niet anders -verstaan kan wor:den dan de. 
plaatselijke kerk. En zoo zegt ook onze Kerkenorde art. 
3. en 22. Ook in deee artikelen be'hooren de ambten tot de 
plaatselijke kBfk en maken de ambtsdrages den immers. al
tijd plaatselijken kerkeraad uit. 

Z'O-o leeren oak de 'va-ders van ons Gerefor,meer·d kerk
reoht, VcietiusPol. Ecc!. I :14, 59; II 471, III 394 etc. en, 
Rutgers (Kerkelijk !hanaboek v. Van Dellen en Keegstra, 
~n,~,3~. . 

,De -kwestie van het "doctOiren-am1bt", of dat van -onze 
professOl-en iOn de Theologie is hier niet in- geding en kan
dus buiten bes-preking 'blij;ven, terwij;1 er niets uit _afgeleid 
kan worden tegen, de klare uitspra:k;en der Kerkenorde over 
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de andere an10ten, daar het ,volgens Bavinck ("Het Doclo
re,nam,bt", p. 59, 60) geen ambt in -den engeren Zi11 des' 
woords is, en oak onze Geloofshelijdenis ~et lliet daaronder 
rekent, enook de Schrift het als ee.n door de apostelen in-, 
gesteld kerkelijk ambt nietkent. . .... 

In e1:k geval, -is deze dienst- en- ,zijn afzonderlijke ambte
lijke positie te twijfelachtig dan dat daamit iets ten deze 
afgeleid ,zon ·mog;en worden. /,' 

\Varden dus de drie ambten, dat van dienaar des Woords 
van ouderling en diaken onder ,de drie ambten genoemd 
welke tot de plaatselijke kerk behooren en daaraan verbon
den zijn, zoo v91gt dat tussClhen deze drie wat het plaatse
lijk karakter van !hnn antbt hetreft geen onderscheid ge
maakt mag wOrden. ,Met andere woorden, dat even ~)11mo,... 
gelijk als het is. dat ~e.n 'OJUderlingj of diakell in de ,eene ker'k 
lid zau zijn el} in de andere kerk nude-fling of diaken, of in 
twee kerken t'egelijk ambtsdrager -ZOll !wezen" bijvoor,beeld 
ihiel". outler ling zonder lidmaatschap en ginds lid en diaken, 
dat even ongeri}md als ·dit -is, het insgelhks zoo moet zijn 
1net de leeraars. Even -onmogelijk is 'het voor hen ,hier 
leeFaar te wezen en ginds lid ,en ouderling of diakerl. 

* * '* * '* 
Dat het ambt van leeraar metterdaad plaatselijkis, dat is 

verbonden ·is aan de plaatselij.ke kerk, ook al hebben zij 
krachtens het kerkv~rband met- oaderling goedvinden een 
br·eede'r veld van. arbeid, blijkt genoeg;za·am uit onze Ker
kenorde. Het plaatselijk karakter van hun ambt .blijkt be
halve uit 'het bovenaangehaalde uit de :Confessie- en Ker
kenorde over de dri-e ambten in het algemeen 'onder -meer 
nit de vorlg,ende artikeJen 0112"er Kerkenorde. 

Zij zegt in art. 7 zeer dnidelijk: 
"Niemarid zal tot den dienst desW'Oords beroepen worden 

zonder dat .men Ihem, in een bepaalde plaats stelle, ten ·ware 
dat hij gezo11'den. worde om \hier 'Of <claar kerken te verga
deren". ,Door de plaatselij-ke kerk wordt 'men beroepen en 
doet in deplaatselijke :kerk xij n 'Werk, -tenzij men door de 
plaatselijke kel,k uitgezonden '\vordt om kerken te ',verga'::' 
deren. ·De Ge'reformeerden kennen geen alg,emeene, roe
ping 'Of roeping zqnder in:houd. 'Men wOl·,dt door eel~ 
plaatselijke kerk :beroepen voor die,. kerk, of waar deze hem 
zendt. 

-En al is ,het dat de dienaars, krachtens -bet kel"kverband, 
- in andere ,kerken :behalve :hun eigen plaatselijke ker,k mo-

gen optre-cien, zij 'mogen claar nimmer in optreclen dan op' 
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verzoek en autoriteit van den kerkeraad dier gemeente. 
Zie art. 15 der Kerkenordening: ,~Nie111and zal in eel1e an
dere ;Kerk eenige pred-ikatie 'm9g:en doen, of. sacramenten 
bedienen zander bewiUiging des :kerkeraads van die kerk." 

nat oDk der dienaren ambttot de plaatselijke kerk he, 
hoort Iblijkt trouwens uit den oorsprong zelve. Daar"bun
neT oorspronkelijk het oU!derlingen am'bt is. Elke die
naar is ouderling - zij het ook dat niet elke ouderling die-
naar is, 1 Tim. 5 :17. . 

'II. Al kan op verzoek van een l(erkeraad en 'met autori
teit van dien kerkeraad een leeraar in een andere gemeente 
dan waar !hij t,huis behoort 501115 helpen-den dienst 'verrich
ten vaor Izulk e.en kef'keraad en gemeente en wordt hij 'ver
ondersteld tij·delijk aan zulkeen in den ambtelijken dienst 
·hulpbeboevende kerk door zijn eigen kerk geleend of van
'wege zijn ei,gen ke.rk daarheen gezonden te worden - in 
den gewoll-en 'weg is deze .Ieeraar als ambtsdrager zoo goed 
als de-ouderling en diaken lid dier' plaatsdijke kerk in wier' 
midden Ihij zijn dienst waarneemt. Hij is geen vreemde
ling, hij \VA ant niet eld'ers, is niet van elders ingekropen of 
gezonden, staat niet boven de gemeente, hij is een braeder 
uit die gemeente, aan wien gelijk aan andere broeders het 
ouderlingen-am:bt of -lhet diaken-ambt -is opgedragen zoo 
aan hem het leeraarsambt. Zij het ook dat hij dit zonder 
aftreden bezit, voor zijn -leven, gelijk ,door de !handopleg
ging wordt aangewezen, en met onderhoud door die ge
'meente, in wier midden :hij zijn ambt v,ervult, en geheel zijn 
leven geeft voor de uitoefening ,van dat ambt. 

Oak bij ,bet leeraarsamht - zij het dat 'm'en hem wegens 
het ke-rkver:band tevoren verkiezen of beroepen mag -
n10et' a-leer ~hij z-ijn ,dienst in ,het midden van die gerrteente 
kan aanvaarden, aleer ;hij in zijn ambt, kan bevestigd 'wor
den, .zijn lidmaatattest door h.em in die gemeente zijn inge
H,verd. Zie art. 10 Dordtsche Kerkenorde. Hij kan niet 
aangenomen wOl-de11 zonder goede lkerkelijke attestatie vall 
Kerk' en classe vanwaar 'hij komt. Zoowel zijn persoonlijk 
lidmaatattest als het attest aangaande 'zijn amGt::;bediening 
moet .bij dien hen1 roependen kerkeraad ingeleverd zijn. 

Vit dit a!les hlijkt, dat de leeraar zoowel met ·zijn lid-. 
lnaatschap als met zijn ambt aan een plaatse1ijke kerk vcr 
bond en is en dat hi(met'lic1maatsc'hap en ambt aan 4ez-elf
de plaatselijke -kerk ,verbonden is. Dat noch ,de )dee van 
het ambt noch onze kerke1ijke bepalingen een scheiding 
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toelaten als van 'een lid;maatschap in de eene" kerk en een 
am·pt in de andere-kerk. IHij is lid-tnaat-en am:btsdrager_in 
de plaatselijke kerk die ,hem riep en doet zijn arbe,d, -de 

! ve'rvui'ling van zijn am1bt, in die plaatselijke l<:erk "ten ware 
dat hij gezonden worde om h,ier-of claar kerken te _'x.ergade-
ren", iDat doelt op den Iz"endingsarbeid. ' '" 

En evenmin kan Ihij een' ander lidmaatsc'hap hebben dan 
in die hem uitzendende kerk. Hij kan in geen twee ker
ken E-dmaat zi}n. Dat zou in strijd zijn :met alle..idee van 
kerk, welke immers is de plaatselijke· 'Openbaring- van het 
Liohaam yan 'Ghristus. Dan zou -men twee menschen 'llloe-

. ten zljn. Lidtnaat in een andere kerk,bijvoorbeeld op .het 
zen dings veld te worden, heft het Iidmaatschap bij de uit
ziendende kerk op. En diensvolgens ook het "mbt bij die 
kerk- Elvenzeey en niet anders dan wanneer bijvoorbeeld 
een ol1qerling a;ls Ii·d vertrekt, dit vertre.~ken heft ook zijn 
ambtelijke hetrekking met de kerk welke hij verlaat op. 
Wij vertrouwen ditis toe'h duidelijk en klaar. 

Om er' ecihter nog iets Ibij te'Voeg'en. 
Dat de zendeling ,lid en ambtsdrager in de hem uitzen

deude kerk moet blijven voIgt uit de idee van zendeling 
zelve. Hij is zende1illg, dat is "gezondene", gezondene 
van een kerk am te werken ergens elqers. Een gezantyall 
Engel?nd of Nederland of 'elders wordt 'ge'en burger van,de 
United States. Hij blijftburger van zijn land. Onderzijn 
eigen overheid. Vervult hier zijll missie. Zoo is het met 
den zendeling.Hij blijft onder eigen overheid, ,eigen ker
keraad en ve'f'Vult op het aangewe,zen terrein zijn missie. 

Zoodra ·hij op het ter:reiil ,zelve van een, der gelnstitueer
dekerken lid en ambtsdrager wordt - houdt :hij op "zende
ling" te zijn, altha"ns zendeling van die gemeente die hem 
uitzond. Dan is hij op ihet terrein' gewoon. dienaar des 
.Woords namelijk van die inboorlingen kerk. 

Behalve ,dat het naar ons Gereformeerd kerkreeht een 
onmogelijkheid islidmaatsohap en ambt in verschillenM 
kerken te hebben - zoo ZOll dit ook allerlei moeilijkheden 
met ,zich brengen. H'ij zoU ond,er de.rI eenen kerkeraad aIs 
lid staan en onder den anderen als ambtsdra.g¢r. Dat zou
den twee meesters zijn op een ten-ein, dat ·menigmaal zoo 
nauw saanl'valt. Hij zou zich als lidmaat kunnen misgaan 
'maai' niet als amlbtsdrager. Door ,den eenen vermaand en 
qoor den anderen goedgekeurd kunnen wIQ-1;den. 

Daar is ,m. i. 'maar 'een weg waarop een zel1deling op het 
zendingsveld zoowel a.1s '~idmaat en als ,ambtsdrager ZijE 
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kerkelijk tehuiszou kunnen!hebben. Namelijk als er een 
gezol1de. en .sterke 'zendingskerk uit de inboorlingel1 ont
stond en deze kerk dan als medezendende kerk met de oor" 

·spr.ollKelijk uitzendende kerk ging coop.e'reeren. Dan' werd 
de inboodingen-kerk mede-zendende kerk. Dan kon bij 
haarhet kerkl'lijk tehuis van den zendeling zijn. Daar 
kon dan zijn lidlllaatschap en zijn uitzending als ,ambts
drager bertisten. Zij werd dan de 'roepende kerk. Zulk een 
nadere overeenkomst en gezamenl-ijke zending .zon dan 
door de 'oorspronkelijk uitzendende kerk en deze weI ge
ordineerde inboorlingen-kerk, die· dan als 'zend~nde kerk .op
trad, onder goedkeu,ring der classe gelegd' moe-ten' worden. 
Ahijd echter met dien verstande dat ,het een welgeordende 
,en sterke inboot:lin-gen-kerk ware, en ,dat in het verband met 
de vroegere _uitzendende ke-tk geen afbreuk gedaan werd 
aan het· Gereformeerd beginsel: geen kerk zal over een an
dere kerk heerschen. Dat deze kerken dus zelfstandige 
ooopereerende zendingskerken worden. 

Met toe:bidding van !het licht en de lei ding des 
Heiligen Geestes ,zij het bo"venstaande met eerbied 
aan- uw oordeel, onder-worpen: 

Uw dienstwillige br.,-
J. VAN LONKHUYZEN. 
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IN ZAKE HET KERKELIJK LIDMAATSCHAP DER 
MISSIONAIRE DIENAREN. 

Aan de Eerwaarde Synode 
der Christ. -Geref. Kerk. 

Eerwaarde Vaders en Broeders:-
De voige Synode benoemde e.en Com,missie ·met de op

draoch t "een onderzoek in te stellen, of volgens het Gerefor
meerde Kerkrecht toegestaan kan worden, dat een missio
nadr Dienaar des Woords am b t e lij k behoort tot een 
roepende Kerk, en terzelfdertijd a 1 s 1 i d m a atkan be
hooren bij een gelnstitueerde Kerk op het zendingsvel·d, en 
of hij in deze kwaliteit ook nog tot het ambt van Dudeding 
of .Diaken gekozen mag worden" (Acta 1916, Art. 25, IV). 

Van deze Commissie hle'Ven na het overlijden van Br. 
E. Hekman alleen Dr. J. Van Lonkhuyzen en ondergetee
kende over, en wij heiden -hIeven, in 'Weerwil van welge-: 
-meeude pogingen om met elkander tot overeJ!.nstemming 
van inzichten .te kamen, van gedachten versdhillen. Dus 
bIeef ons niets anders over dan elk -een eigen praeadvies 
gereecll te·maken, waarin elk zijn eigen besohouwing van_de 
zaak Voor de Synode bracht, en zoo :besloten wij dan oak 
te doen. 

* * * * * 
1. Wij plaatsen ons eerst ·voor heteerste gedeelte van 

de vraag: ,,0£ volgl?ns Gereformeerd Kerkre~ht toegestaan 
kan worden, dat een missionair Dienaar des Woords 
am b tel ij k behoort tot een roepende Kerk,en terzelfder
tijd a lsi i d m a a,t kan behooren bij eer. gelnstitueerde 
Kerk op het ,..,ndingsveld?" 

A. Ter beantwoording vandeze vraag zullen wij heb
ben te beginnen "met fe onde:I-zoeken waar de m:isslonaire 
Dienaar ambtelijk en als lidmaat ·dient te behooren, opdat 
beide betrekkingen tot haar recht komen. . . 

Wat de ambtelijke betrekking aangaat, is het misschien 
niet overpodig ev-'en te omschrijven wat wij daardoor ver
staan. Om tot een plaatS'e1ijke Kerk in ambtelijke betrek
king te staan, om aan haar ambte:lijk verb on den 'te zijn, is 
natuurlijk noodigdat Ilien een ambt heeft. in dat geval het 
ambt'Van Dienaar des Woo,rds, -d. i. dat ·men van Christus 
door de Kerk ,jlast en macht ontvangen heeft om van Zij-
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nent'Wege het Evangelie te p'rediken, de Sacramenten te be
dienen en al datgene te 'v'errichten wat tot ,het Herders- en 
Leeraarsambt behoort". En in ambtelijke betrekking te 
staan tot een plaatselijke Kerk wi! dan "eggen, dat men 
zidh aan ·haar verbonden ~heeft en-door haar aangenomen is, 
om met dit ambt datmen ontving, haar te dienen, of dat 
men als ambtsdrager in ·haar dienst staat. 

"H'ieruit is' aanstonds. duidelijk, dat onze missionaire Die
naren ·zoo velibonden kunnen zijn, niet< aan Rehoboth of 
aan eenige andere 'Gemeente, maar alleen aan de zen den de 
Kerk. Aan haar alleen is het, dat zij zidh zoo verbonden 
hebben, en door haar alleen is het, {{at iij zoo aangenomen 
zijn. Aan haar niet langer ambtelij:l.;: verbonden te rzijn, 
zou beteekenen niet lan-geT in .haar dienst -te staC).I1 als Die
naar des Woor,ds. 

Met de betrekking als lidmaat staat het anders. Het be
hoeft geen beto{)g dat ,hij de weldaden en zegeningen van 
het ,Iidmaatschap niet genieten 1<an als lidmaat van de zeer 
ver verwij.4erde z"endende Kerk, 'maar 'weI als lidmaat van 
Rehoboth, en daar alleen. Evenzoo dat toezicht ·honden 

,of hij aan de verplichtingen van ,het Iidmaatschap beant
woordt, niet geschieden kan door de ,zendende Kerk, ,maar 
door Rehoboth we!· En dat lidmaatsdhap kan gemakkelijk 
overgedragen worden; niet meer dan het afg'even van een 
attestatie door eene Kerk en het aannemen er van door de 
Kerk te Re,hoboth is daartoe noodig. Het lidmaatschap 

. beh{)ort dus in alle manier te berusten bij Rehoboth, tenzij 
er overwegende re-denen zijn van principjeelen of practi-
schen aal1d, die dat niet toelaten. 

B. Beantwoordt nu de tegenwoordige reg:eling aan deze 
eischen, en is zij in overeenstemming met het Gerefor
meerde Kerkrecht? 

Van een officieele regeling dezer zaa'k schijnt niet gespro
ken te kunnen worden; het is ons alfhans niet gelukt daar
van in de Zendingsorde -iets te rvinden. Maar,- besch-reven 
of niet, de regel ,is blijkbaar, dat de _missionaire Dienaren 
beide ambtelijk en' als lidmaat venbonden zijn aan de ,zen
dende Kerk. In hoever de ambtelijke betrekking geacht 

. wordt ook de medezendende Kerken te betreffen, hlijkt 
niet. 

Dat ·deze regel aan de eischen der beide betrekkingen 
beantwoordt, dat -zij daaraan recht laaJt rwedervaren, kan 
zooveel het de lidmaatsbetrekking aangaat, niet gezegd 
worden. -Onze -missionaire Dienaren kunnen de weldaden 
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van het Hdmaatschap -niet genieten met de Gemeente waar
van zij Udmaat zijn. Zij kunnen 'met 'die -Gemeente geen 
iemee-n,schap der heilig-en oefenen; zij kunnen met haar 
nid aanzitten -aan des Heeren Disch; zij kunnen met 'haar 
niet deelen in het ke"kelijk opzichten de kerkelijke tncht. 
Zoover zij ~ie -weldaden tOdh genietenJ is ·het met een an
dere ·Gemeente, 'met een Gemeente waartoe zij -niet als lid
niaten mogen behooren. Aan de Gemeente waa'rtoe zij 
moeten -behoorel1, hebben .,zij in dii opzicht niets, en die 
Gem"ente 'he eft aan hun lidmaats,c'hap niets. Die toestand 
is del'halve een geheel onnatunrlijke. 

Ret zou echter kunnen zijn dat wU in dat onnatuurlijke 
moesten Iberust~n, omdat zulk een regeling 'door het Ge're
formeerde Kerkrecht werd gee:ischt, zij daar,mee geheel in 
ove'reenstem-ming was, en 'er ,dus riu eenmaal niets -aan te 
vetanderen vie-I. Feit is echter, dat deze regeling in Ulcer 
dan een opzicht evenzeer in strijd is met het Gereformeerde 
Kerkrecht als met de lidmaatsredhten en belangen der 
missionaire Dieharen. Immers: 

a. \Tolgens dat Kerkrecht moet elk geloovige behooren 
tot de Gemeente in welker reS sort ,hij woont of ,die voor 
hem de naastbijzijnde is. Wordt daarmee in strijd gehan
deld, zooals onder ons vooral in de steden vawk het ge".:l 
is, ,dan vero9r,deelen wij dat als een daad van ongeoorloof
de willekeut. Maar kan ooit een gewoon lidmaat tegendit 
beginsel gezondigd hebben in de mate als de Kerk daal·- . 
tegen zondigt, als zij van de ,missionaire Dienaren vordert, 
dat .zij lidmaten zul1en zijn van een IGemeente vele ,hon
derde mijlen ver weg, en hun 'het recht ontneemt dat elk 
lic1maat toekomt, van )idmaat te zijn der Geineente in hun 
nabijheid. Dat dit kerkrechtelijk niet in orde is, is over
duidelijk. 

b. Een regel van ons Kerkrecht en een Kerkelijke bepa
ling is,dat de Kerkeraad alleen tot -het gebruik der Sacra
menten zal toelatenhen, die belijdende lidmaten de'r Ge-

" meente zijn en onder zijn opzicht en tucht staan. Die 
regel geldt ook voor den Kerkeraad der Gemeente Reho
both. In weerwil daarvan 'wor,cit- van den Ke:rkeraad van 
Rehoboth verwacht, dat hij dezen regel, waar wij anders 
zeer op staan dat hij gehandhaafd ,zal worden, verzaken 
zal, en lli'et 'maar 'Yoor een keer, als aan gas ten, maar gere
geld -de Sacramenteri zal bedienen aan -personen, ,die be
stendig in-- zijn kring verkeeren, 'maar zonder lidmaten cler 
Gemeente te ,zijn en onder zijn opziciht en tucht te staan. 
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"Vaut natuurlijk verw.aoht de Kd'k van de" missionaire Die-
naren, dat zij geregeld des Heeren Avondmaal zullen -vie
ren en dat zij zonder verwijI 'hun kinder-en zullen Iaten 
doopen. nat kan op ons .zendingsveld beide, maar dan aI
leen in de Geineente Rehoboth. 

Niet dat ·de Kerkeraad van Re'hoboth daarmee in bijzon
dere .moeilijkheden komt. In geval van wangedrag zou hij 
maatregelen kunnen ne-men om de- Sacramenten voor ·,ont
heiliging te bewaren. Maar dat neemt het feit niet .,weg, 
dat de Kerkvan den Kerkeraad van Rehoboth ,verwacht, 
wat zij in elken anderen Kerkeraad veroordeel-en zollo Dat 
dit Ke~kredhtelijk 11iet in den haak is, is alwe.er overdui
deIijk. 

C Kan een regeling der beide betrekkingen, waardoor 
ze elk tot h",ar eigen recht zouden komen, door het Gere

_ formeerde Kerkrecht toegestaan worden? 
D'eze negeling zou dan zoodanig moeten zijn, dat de 

:missionaire Dienaren am-b-telijk verbonden waren aan de 
zendehde Kerk of Kerken, en als lidmaat verbonden waren 
aan Rehoboth. Dat zau 'gus uitloopeil op een scheiding 
van die beide betrekkingen, en de vraag is, of bet Gerefor~ 
·meerde Kerkrec·ht zulk een' sch-eiding kan toestaan, 

Raadplegen wij omttent dit punt de Kerkenor<le, dan 
schijnt op de gesteJ.de vraag slechts een ontkennend ant
\voord mogelijk te zijn. rroegeste.md moet w9rden, nat de 
I{. O. zich die beide betrekkingen riiet andel's denkt en ze 
niet anders wil dan in vereeniging ·met elkander. Maar 
geen, wonder. H'et ligt in den aard der zaak, dat in gewone 
-o.mstandig1heden in den dienst der plaatselijke Kerken er 
van sc1lCiding dezer beidi::. .betrekkingen geen spl~ake_ kan 
zijn. Niet omdat die twee onsc-heidbaar bij dkander zou
den be'hooren, ·maar omdat het gansch ongeregeld, geheel in 
stTijd met de. gaede arde, ongerij.m-d zelfs wezen zau, als 
een Dienaar d'es Woards in een plaatselijke Kerk weI a'mb
telijk verbonden zou zijn aan die Kerk, -maar als lidmaat 
izatt -be'hooren ,bij een ali-dere.. Di'f Ioopt z.oo in -'t DOg, dat 
men waarlijk niet naa!" bepalingen der K.O. b"hoeft te 
zoeken oill aan te toonel1, dat z.oo iets niet te dul,den zou 
zijn. . ~1aar daaruit IvoIgt -niet, dat ditzelfde TIn' ook voor 
llli-ssionaire 'Dienaren ten regel m·oet worden gesteld. 

Want onze K·erkenorde -is een Kerlqenorde en uiet 'een 
Zendingsorde. Zij 'is aa11'gelegd .op normale toestanden en 
o111standigheden, Uleer bepaald op normale. toestanden" en 
olnstandig~heden in de plaatseIijke Kerken. Bij gege\~ens 
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der ,K. O. die betrekkillg hebbenop de ambte1ijke en de lid
maatsbettekking van Dienaren des-Woords, -wordt gedacht 
aan DienareJ,l, des Woords in de plaatselijke Ke'rken, die 
elk ineen plaatse1ijke Kel,k hun arbeidsveld hebben, ter
wijl missionaire D'i1enaren· ge~m :Getneente hebben, die hun 
arbeidsveld is en -waartoe zij ambtelijken als lidmaat kun
nen behooren, maar altijd a'mbtelijk en als lidmaat'lTIoeten 
behooren tot een 'Gemeente daarbuiten. Daarom zou ·men 
bepalingen der K O. de plaa,tselijke Dienaren des Vvoords 
betreffen<ie, g-eweld aandoen, ,men ZOll ze tegen. haar bedoe
ling in gebruiken en ze verwringeil, a.1s Ime.l1 ze voetstoots 
toe wilde passen op missionaire Diena11en. iRet is zeUs 
onmogelijk dat te doen, want dan zouden ·mis_sionaire Die
naren oak moeten beh{)oren, Ibeide a~mbtelijk en als lidmaat 
bij .de plaatselijke Kerk die hun arbeidsve1d is, en "ulk een 
Kerk is er- voar hen niet. Bavendien 'ZQll daarmee verloo
·dhend worden het ,grondbeginsel van Gereformeerd Kerk
reoht, da.t de Kierk des Nieuw'en Testaments 'de vrijheid 
heeft om al zulke dingen, 'Voor' zoaver daarvo'Or Sdhriftuur
lijke ordonnanties onthreken, zeLve zoo te ,regelen .:ls het 
meesfkan dienen tot bevordering van de.goede orde-en van 
,het .. profijt der 'Kerken", en 'met in acht neming van de· 
chtistelijke vrij,heid .der geloovigen. Dan is ook op kerke
olijk gebied d'e regel'te handharven, dat extraordinaire om
stand-igheden extraordinaire IJ.naatregelen eischen. (V gl. 
De Heraut, No. 1534.) 

Dat dan ook in abnormale omstandigheden een schei
ding van de ambtelijke en de lidmaatsbetrekking kerkrech, 
telijk geheel in orde is, voIgt uit het grondbeginsel van 
Gereformeerd Kerkrecht, dat de Kerk vrij,held heeft om 
zoodanige zaken zoo te regeIen, als het meest kan dienen 
tot hevordering van de goede orde. Want wat in de Kerk 
k(l.n dienen tot bevordering van de goede -orde, is naar den 
wi1 van ,haar Koning (I Cor. 14:40), want Hij' is een God 
van orde. N u kan de goede orde in norma1e omstandig
heden dit Eischen en in a;bnormale omstandigheden iets an
ders. In beide gevaUen is dan wat zij eischt kerkrechtelijk 
juist. Zoo 'hier. In nor:male omstandigheden voor Die
naars in de p1aatselijke Kerken eischt de goede orde en 
dus ook het Gereformeerd Kerkreoht, dat de belde betrek
king-en Ivereenigd ·zul1en voorkolmen; maar in abnormale 
omstandi-gheden ais die van ,een missionair Di'enaar -'eischt 
de goede orde en dns ook het Gereformeerd Kerkrecht, dat· 
zij ·gescheiden zul1en voorkom'en. IUan kan het lGerefor-
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me'erd K!'rkrecht dit la.tste niet slechts toestaan, maar 
word~ het door dat Kerkrwht geeischt. 

, :Ge'Vallen van zulk gescheiden "v'Oorkomen in abnonnale 
omstaildighed'en zijn dan oak niet ver te zoeken. 

IZe zijn van ouds voorgek.omen· op ,het terre in" der plaatse
lijke K'erken 'ZOo va3l1<: eell Dienaar des Woords een -gecom
bineerdeGemeentebediende. Ambtelijk was Ihij dan na
tuurlijk aan beide !die Gemeent"en ver'bonden, want hij 
stond als a:mbtsdrager in beider dienst; maar als lidmaat 
kon hij slechts verbonden zijn aan een van heide. Aan de 
andere was hij ,ddhalve ambtelijk ve'rbonden zonder tot 
haar als lidmaat te behooren, .nat kan, omdat de omstan
diogheidabnormaal is, 

In onze Zending be staat die scheiding. reeds en bestaat 
,zij ,met ker,kelijke sanctie. Want met kerkelijke sanctie 
zijn meerderen van onze- missionaire Dienaren uitgezon
den, niet van e'en ·enkele zendende ,Kerk, ,maar van al de 
K.erken eener Classis gezamenlij-k. Die ,Di'enaren staan in, 
dienst 'van al die Kenken en zijn dus aan al die Kerken 
ambtelijk verbonden. Hun bevestiging 'had plaats als een 
aangelegenheid van al die Ketken, en dat zij zich daar allen 
zouden doe'll vertegenwoordigen, werd ge'Vorderd en ve'r
·Jwacht. Litmaat echter kunnen zij slechts zijn van eene 
er van, zoodat zij aan al die andere ,Kerken weI ambtelijk 
maar niet als lidmaat verbonden, zijn. TJegenover €len ge
rval waarin ·die betrekkingen, vereenigd zijn, staan er dan 
derhalve 10, 15, 20 of nog meer gevallen, waarin die be
trekkingen gescheiden zijn. Werd nu aan deze Zendelin

. gen toegestaan a1s lidmaat bij Rehoboth te behooren, dan 
zou dat slechts dit verschil maken, dat nu a1 de hem zen
~nde Kerken der e1assis ook in dit opzicht op gehee1 ge
lijken voet zouden staan. Zou daattegen ,eenige sprake 
kunnen 'zijll van prilldpieel beZJwaar? 

Een ander voorbeeld hebben wij in de kerkelijke positie 
der TheoL Professoren. Ambtelijk zijn zij verbonden aan 
al onz'e Kerken geli jkeli }k, of aan de Kerk, niet aan de Ge
meente alleen in wier knkgebouw de bevestiging plaats 
had. Als lidmaten behooren zij als gewone le.den tot een 
plaatsdijke Kerk, d'eeen .hier en de ander daar. Ook in 

. hun geval Zijll dus de ambtelijke betrekking en die als lid
'll1aat gescheiden. 

In dit een en ander meellell wij afdoende gronden te heo
ben voorae conclusie, dat het Gereformeerde Kerkrecht 
niet slec!hts to'estaan kan maar 'eischt, dat {)nze missiona~re 
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Dienaren ambtelijk zuI1en verb on den zijn aan de zendende 
I(erk 'Of IKcl,ken, en als l:idmaten verbonden zullen zijn aan 
de naastbijzijnde Kerk, d. i. aan de Kerk op het zen dings-
veld. . . 

D. AIleen zau nog gevraagd kunnen worden: _of daar~ 
tegen oak praktische bezwaren bestaah? 

Praktisch bezwaar z,o"u er kunnen ziju, wanneer het -als 
lidmaat behooren ,bij Rehoboth inbrettk zou maken op de . 
ambtelijke· betrekking tot de -zendende Kerk, of wann·eer 
het inbreuk zou maken op de rechten der zendende Kerk 
tegenover den Zendeling. 

·Wit heteerste betreit,.is uit het gezegde reeds gebleken, ' 
dat daardoor de ambtelijke betrekking tot de zendende 

'Kerk of Kerken geheel onaangeta,st zou blij'Ven. Immcrs 
er is' op gewezeu, dat hij die door de gezamenlijke Kerken 
eener Classis is uitgezonden~ slechts van 'eene van die lid-
-maat is, maar aan de Ketken waaraan Ihij a1s- lidmaat niet 
verbo~den is, is hij in dcnzelfden 2,in ,en in dezelfde mate 
ambtelijk verb on den als aan die eene aan welke hij als lid-
maat 'wel verbonden is. V oor de Kerken waartoe hij als 
Iidmaat niet bellOort, zou het dus geene'r1ei verschil kunnen 
maken, maar dan evenmin voor de. Kerk waartoe 'hij als 1i1:l-
maat weI be.hoort. 

En zoo staat het ook met het tweede. vVeI zoudeil de 
rechten del' zendende KeT·k of Kerken aanstonds vervallen 
wanne.er de. Z'endeling tot haar niet langer zou staan in 
ambtelijke betrekking, maar van het Iidmaatschap zijn die 
rechten geheel onafhankelijk. vVant in de gevallen waarin 
de missionaire Dienaar door meerdere K'erken werd uit
gezonden, hehben al die ·Kerken die rechten gezamenlijk, 
en alle hebben zij gelijke rechten, hetzij hij tot haar als . 
lidmaat behoort oJ niet. De tegenwoordige regeling der 
zending heeh d'us .die. 'rechten op geenerIei wijze in ve.r
band gehracht ·m·et'of afhankelijk gemaakt van het JIidmaat-. 
schap, en derhalve zou :het als Iidmaat tbehooren bij Reh{)-

- both van den .zendeling aan de recht-en van ni-et een dier 
Kerken oak maar .het minste tekort doen. De Theol· Pro
fe.ssoren staan t'en aanzien ,van hun am,bte.1ij'k 'werk; in de 
opJ.eiding tot. den. Dienst des· VVo{)rds geheel -onder de· 
directie -deT Kerk, die zich daartoe beclient van een Syno
daal Deputaatschap (het Curatorium), en niemand denkt 
er aan, dat hun -lidmaatsc'hap van een der plaatselijke Ker
,ken daarop 'eenige in-brenk zau maken. 

III. Nu Test nag de 'vraag: of een missionair Dienaar, . 
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lidmaat zijnde van Rehoboth, "in deze kwaliteit ook nog 
tot het ambt van Ouderling of Diaken verkozen mag wor-
den"? _ . 

Dat claar iets tegen Z011 zijn, is, niet in te zien. Ware 
hij ook ambtelijk aan Rehoboth verbonden, dan stond na
tuulil,ijk de zaak anders; maar indien hij aan -die ,Gemeente 
a11een verbonden zou zijn als gewoon lidmaat, waaroli;1 dan 
niet? In -een 6nzer Gemeenten dient een Emeritus predi
kant als Oudertling, en wie ',2ou claar bezwaar tegen kun
nen hebben? .ook die Emeritus predikant is aan die Ge
ffi'eente fiiet ambtelijk maar aHeen als gewoon lidmaat 'ver
bonden. En een Gemeente als OudeI'ling Df Diaken te die
nen, is geheel 'een plaatselijke aangelegenhdd. Hetzelfde 
geldt voor e.en missionair Dienaar die Hdmaat. gew-oo-n lid
maat zou zijn 'Van Rehoboth. Tot zijn rechten als gewoon 
lidmaat zou 'behooren verkiesbaar te zijn v{)or het Ouder
ling- of Diakenscha·p en, verkozen zijnde, zulk een ambt te 
aanvaarden. De zend-ellde lKerk zou er bezwaar tegen kun
nen heblben, als zij reden had te meenen dat'-zu1lk een be
trekking hinderlijk zou Zlijn 'Voor het werk dat hij op zich 
genom en heeft in haar dien:.;t 'te verrichten. En-' dan zou 
zij hBt recht hebben zic'h -in dezen te doen gelden. Maar 
heeft de zendende Kerk er vrede mee, dan behoeft niemand 
anders -zich ongerust te ma:ken.. ~ 

Met het DOg op ter vorige SyrlO'de (Acta, Art. 25 IIV) nit
gesproken twijfel omtrent het wettig bestaan der Gemeen
te Rehoboth, zij nog opgemerkt, dat die Gemeente in 1899 
naar de. gewone or-de Ite Fort D,efiance is georganiseerd, en 
dat deze organisatie door den "Board" de'r He.idenzending 
van dien tijd (Rev. J. Groen, Secr.) aan de Synode van 
1900 is gerapporteerd als zijnd,e gesdhied "volgens aanwij
zingen der 'Vorige Synode" (Acta 1900, p. 78). Sedert is 
deze Gemeente verplaatst naar Rehoboth, maar dat ~ulk 
een verplaatsing een vernieu'wde organisatie zou eischen~ 
kan moeilijk. in ernst beweer·d WOl"lden. 

Met eerbied enhoogachting, 
Uw heilwenschende medebroeder, 

W. HEYNS. 

• 
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RAPPORT INZAKE DE SCHOOL TE GRUNDY 
CENTER. 

Eerwaarde Vaders en Broeders:-
Blijkens artikel 33, Synodale Acta 1916, heeft uwe 

'Commissie een tweeledige opdracht: 
r: Om na onderzoek van grondslag en regeling van 

de School te ·Grundy Center, zoo mogelijk, de gevraagde 
finantieele steun toe te staan. 

II. Om metClasse Ost Friesland een Concept Reg
lement te ontwerpen, wa"aiin de verhouding van deze 
School tot de Kerk omschreven wordt. 

A,angaande p~nt I kan uwe Commissie rapporteeren, 
dat grondslag en regeling der School zoodanig zijn, dat zij 
geen bezwaar had" om den gevraagden steun te verleenen. 

De School te Grundy Center, die de Heilige Schrift, 
opgevat naar anze drie ·formulieren van eenigheid, ten 
grondslag heeft, is zeer spoedig onder Gods lei ding verre
zen. Zij mag zich aanvankelijk in's Heeren zegen ver- . 
heugen, en wat aangaat den geldelif.ken steun en wat betreft 

. het aantal jongelingen en jongedochters, die er opleiding 
zoeken. 

:De School heeft drie departementen: 
1. Een volledigen Academ y cursus. 
2. Een tweejarigen College cursus. 
3. Een driejarigen Tlheologischen cursus, ingericht in 

overeenstemming met de bepalingen, die de Synode voor 
de Theologische School te Grand Rapids heeft gesteld. 

Over punt II van onze opdracht rees eentge moeielijk
heid in" onze samenspreking. 

Er is tweeerle( opvatting van de bedoeling der Synode. 
1. De 'eerste opvatting-is, dat de Synode hare adhaesie 

hechtte aan de oprichting dezer School. De Synode was 
. bekend, zegt men, met het doel van Classe Ost Friesland, 
zoowel uit de publieke bespreking in de Pers als uit de dis
~ussie op de vloer vande Synode. Hetwas aan de Synode 
niet onbekend, dat ·Osf Friesland er naar stond om zoo mD
geE jk te komen tot een volle dig College; en ook tot een Se
minarie ter opleiding tot den Dienst des Woords voor de 
Duitsche kerken. 

lndien deze opvatting juist is, dan is uwe Commissie 

'. 
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van oordeel, dat de School te Grundy Center onder een Reg
lement behoort te staan, essentieel overeenkomende met het 
Reglementvoor de School te Grand Rapids. 

Uwe Commissie neemt de vrijheid om met .de volgende 
adviezen tot 11 te komen: 

a. Dat de Synode dan eene Comniissie benoeme om 
met Classe Ost Friesland een Concept Reglement te ont
)Verpen en dit op de volgende Synode· in te dienen. 

b. ·Dat d~ Synode Deputaten aanwijze, om Classe Ost 
Friesland tot. de volgende Synode .bi j te staan in de exa
mens. En dat deze Deputaten ook dienen bij de beroep
baarstelling van Candida ten in .de Theologie. 

c. .Dat tot de volgende Synode Classe OstFriesland 
gelijken steun zal ontvangen, als in de twee voorafgaande 
,iaren, en weer zal vrijgesteld zijn van den aanslag voar -de 
1:Iheologische School te Grand Rapids. 

2.' De tweede opvatting is, dat de Synode met de aan
stelling van eene Commiss"ie nog fiiet he eft uitgesproken,' 
dat zij hare adhaesie gaf aan de oprichting dezer School. • 
Dat zij zich van een uitspraa,k in dezen vooralsnog onthield. 
En dat de Synode van 1916 eene Commissie benoemde om 
de Synode van .1918 van ad vies te dienen inzake het al of 
niet wenschelijke en- uitvoerbare van eene inrichting 200= 

als Classe Ost Friesland zich voorstelde in de t6ekomst te 
zullen hebben. 

lngeval deze tweede opvatting de juiste is, d'an ver
,zoekt Classe Ost Friesland kerkelijke erkenning van hare 
'School .(waarover CIa sse Ost Friesland nadere kennis aan 
de Synode zal geven) en verderverzoekt Classe Ost Fries-
1and bovengenoemden financieelen steun. 

. Over de kerkelijke erkenning van deze School onthoudt 
-de Commissie zich van advies, en laat deze zaak in haar 
geheel liever over aan de wijsheid der Synode. ~ 

Het laatste, namelijk, tot de volgende Synode, jaar
lijks $1000.00 aan deze School te geven, alsmede Classe 
Ost Friesland vrij te stellen van den aanslag voor de The
ologische School te Grand Rapids, beveelt de Commissie 
aan. 

Met eerbied onderworpen. 
G. D. DE JONG, 
C. DE LEEUW. 
A. H. BRAT. 

P. S. Bovenstaand rapport is opgesteld in overleg met 
en onder goedkeuring van Classe Ost Friesland. 



-18-

RAPPORT DER COMMISSIE SCHOOL- EN. 
. CLASSICALE EXAMENS. 

De Commissie, genoemd in Acta Synodi 1916, Art. 51, 
heeft de eer u te berichten, dat zij met haren" arbeid niet 
gereed 'gekomen is; en verzoekt bij dezen uitstel tot de vol
geode Synode; welk verzoek' zij met te meer vrijmoedig
heid doet, nu de zaak, haar ·,ter behartiging opgedragen, in 
haar aard allerminst urgent is. 

Voorts meldt zij aan de Synode, dat Dr. R: L. Haan, 
wegens vertrek naar Orange City" la., en daar'!lit geboren 
in6eilijkheid om met' de overige commissie1ede'n te confe~ 
reereu, begeerde 'ontslagen te worden als commissielid. De 
overgebleven com,missie-leden willigden Dr: Haan's_ ver-

4l zoek in. De president der commissie verzocht Prof. Heyns 
de· plaats van Dr. Haan i'n te nemen, die zich daarvoo'r 
vrieridelijkerwijze vinden liet. De ovenblijvende commis
sie-leden verzoeken de approbatie der Synode voor, deze 
cooptatieve aanvulling clef commissie. De commissie ver-" 
zoekt verder nog aan de Synode haar Je ,willen melden of 
de conclusies der commissie van Preadvies, gerefereerd in 
Art. 30, p; 28, Acta 1916, geacht moeten worden officieus 
het gevoelen der Synodeuit te spreken; dan of de Synode 

. met opname der c0hclusies voornoemd benevens onze op
dracht niet bedoeld heeft, offi'cieus preferentie voor meer
genoemde candu.sies uit te spreken. 

Met ee"bied onderworpen, 
De Commissie ad hoc, 

E. J. TUUK, Praeses. 



-19-

RAPPORT DER COMMISSI-E IN ZAKE DEN 
EERElDiIENST. 

(Acta Synodi 1916, Art. 30; 5). 

Aande Synode der Chr. Gerel. Kerk, 
vergaderd teGrand Rapids, Mich. 

Eerwaarde Broeders.:-

De Synode van 1916 droeg Gns op, am de volgende Sy
node te· dienen ",met een welo111schreven rapport ter voor
Hchting" in zak'e de inrichting van den eeredienst en een 
{)rde van liturgische ,verrichtingen waarin de gemeente 
meer- actie"{ deel neemt. Deze opdracht kan niet bedoelen, 
dat wij nu reeds zouden helbben te komen met uitgewerkte 
voorstellen tot verbetering of eene uit onze beginselen op
gebouwde concept-regeling vaar de inrichting va'P den eere
dienst. Dat ware een te o111vangrijk vyerk, en bovendien 
ac'lllte de Synode den tijd voor zulke ingrijpende verande
ring niet rijp. Zij sprak dat uit en betoonde het tevens. 
Dns kan ook nn de tijddaarvoor niet rijp zijn. Dat de Sy
node met de uitdrukking: "De tijd is er i10g niet dip voor" 
niet bedoelde de zaak in den doofpot te stoppen,blijkt nit 
hare verklaring, dat "dez-e zaak wegens hare belangrijk-

. heid de aandachtder Synode waard is." De Synode acht 
verbetering van de inrichting van den eeredienst zoowel 
als meer actieve deeIna,me door de genieente in de'n eere
dienst gewenscht. Zij wil dat er arbeid zal worden ver
richt, om die gewenschte rijpheid te doen komen. Zij wil 
dat 'er hij onze gemeenten het besef warde apgewekt, dat 
er werkelijk aan verbetering dringende ,behoefte bestaat. Zij 
vraagt voorEchting hoe er kan wordep. gearbeid 'om tot 
verbetering in dezen te geraken. Zoo hebben wij ·onze taak 
opgevat. 

, Dat er inderdaad aan verlbetering van de inrichting van 
den eeredienst dringende behoefte bestaat, kan kwalijk 

- worden ontkend. Daar is onder ons veel gebre,k 'aan over
eenstemming. Te veel is overgelaten, aan de vrijheid van 
den liturg. In de eene gemeente doet men .bet aldus, in ,de 
andere gemeente alzoo. -Komt een leeraar in een nieuwe 
gemeente, dan moet of ,hij zich aansluiten bij de bestaande 
gevvoonten, of de gemeente zich gewennen aan de nieuwe. 
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Op zichzeH genomen is dat niet zoo erg" mits iedere ge:
meente zich daarbij nu maar rekenschap gaf van de wijze 
waarop zij in -overeenstemming met de liturgische begin
selen den dienst tracht in te rich ten. Maar juist dat ont
breekt veelal. -D'aarvan wordt \iaak wei:ni~ verstaan. 
Krampachtig klemt men zich dikwijls vast aan het oude, 
en veroordeelt aIle nieuwigheden. Op deze wijze_ voort
gaan9-e, kunnen we nat~urlijk geen verbet.ering verwach
ten. 

Niet alleen is er geen eenheid in den eeredienst, wat de 
onderscheidene gemeenten betreft, maar ook is er' in elken 
dienst op zichzelf genom en -een betreurenswaardigo gebrek 
aan eenheid. De dienst wordt niet door een leidende ge
dachte beheerscht. Daar is geen 'Of zeer 'weinig gang in; 
D.e verschillende elementen staan te veel als losse stukken 
naast elkaar. De beteekenis van vele stukken wordt niet 
verstaan, en _daaruit is het t'e verldaren, dat er stukken zijll 
weggevallen, die niet gemist mogen worden. Ook met het 
oog daarop is verbetering dringend 110odzakelijk. 

Toetsen we de inrichting van Ol1zen eeredienst slechts 
op enkele punten aan de beginselen, die aan de zen dienst 
ten grondslag liggen. 

a) I-let wezen van den openbaren eeredienst bestaat 
daarin,-dat ,deze dienst is een samenkomen van :God met zijn 
volle Door den dienst van het ambt komt dit ontmoeten 
'van God en zijn -volk tot openlijke uitdrnkking. De Die
naar des Woords treedt daarbij op in tweeerlei functie. Hij 
is het, die in, den naam des Heeren ,het Woord brengt, de 
Sacrament en bedient en den zegen uitspreekt, ,maar ool<;: 
in llaarn van het volk voorgaat in het belijden, in lof, dank
zeggillg en gebed. ,Komt dat begrip van den eeredienst 
in onze liturgie tot uitdrukking? ·N atuurlijk weI in som
mige dee len van den dienst. In de prediking, de benedictie 
en den zegen wordt het nog weI gevoeld,· dat God daarin. 
tot zijn volk spreekt. In gebed en dankzegging, dat het 
volk des Heeren daarin tot zijn God nadert.. Maar hoe staat 
het met de overige elementen? Dat oak daarin het wezen 
van den eeredienst tot uitdrukking zal kornen, moet. tach 
noodig het' geval zijn. 'Als losse, veelal onbegrepen stllk
ken staan ze claar naast elkancler, zonder onderHng <verband. 
Een weloverwogen volgorde in de godsdienstoefeningen, 
waarin de deelen logisch en 7>ielkundig op elkander volgen, 
miss en we ten eetlenmale. En zeUs zijn 'een paar elemen-

• 
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ten, die onze IGereformeerde vaderel1 'hadden en waardoor 
zij op uitnemende wijze het' begriop van den eeredienst "tot 
uitdrukking-, brachten, ons geheel ontvallen: de belijdenis 
van zonden en de absolutie. Hoe -uitnemend gepast als li
turgische. elementen waren zij J ,In schier alIe liturgieen 
uit den tijd der Reformatie kwamen zij voor. ·Calvijn 
hecht'te er groote waarde aan. Wij missen ze. En door 
dat verlies hebben ook andere elementen, als decaloog en 
ci"edo, hUll liturgische waarde va or on5 verloren. 

b) Tot hot karakter vandenopenbareneeredienst be
hearf gemeenschappepjkheid. Vooral de aanvangslitur
gie maet er op aangelegd zijn, om het bewustzijn te wek
ken, dat de gemeente als gemeente God ontmoet. Zi f moet 
de vele harten als zoovele instrumenten op een toon stem
men, tot 'fen accoord van gemeenschappelijken dienst en 
verheerlijking Gods. Op de vraag, of dat door degemeente 
gevoeld wordt, kan .in vele geva~len niet anders -dan ontken
nend worden geantwoord. Vee!al heeft men niet de ge-

o meente, maar uitsluitend zichzelven op het oog, en het na
tuurlijk gevolg is, dat men niet zelden orJbevredigd huis
waarts keert. 'De stichting der gemeente lijdt daardoor on
noemelijk veel schade. ~Maar--.-Jhet is geen wonder, dat van 
die gemeenschappelijkheid ·vaak zoo weinig wordt, beseft, 
want de .predikant is gewoonlijk in den dienst het een en 
a!. De dienst begint als hij begint, en eindigt als hij ein
digt. De gemeente bidt mee, zij luistert naar de preek, zij 
reikt haar liefdegaven uit, -maar Dverigens neemt zij een ac
tief dee! in den dienst alleen in het Psalmgezang. Ais een 
ander elemept van actieve deelname door de g-emeente werd 
door onze vaderen bedoeld de belijdenis des geiools, maar 
zooals die nu geschiedt gevoelt 'bijna niernand daar iets van. 
Andere Kerken hebben zeer schoone en gepaste responso
rien. We gelooven- niet, dat 'er voor Dns als 'Gereformeer
den reden is om die geheel onbruikbaar te achten. Ge
noeg om te doen zien, dat vooral onze aanvangsliturgie er 
op aangelegd diende te worden, dat dit karakter van ge
meenschappelijkheid meer zoo tot uitdrukking werd .ge
.bracht, dat de gemeente het gevoelt: We zijn als gemeente 
vergaderd met on zen God. 

c) Het doel van den openbaren eeredienst is de ver- , 
heerlijking IGods en de'stichting der gemeente. In de 'eer
ste plaats, de verheerlijking Gods. Hoe weinig wordt dat 
gevoe!d als het doel, het allereerste en allerhoogste doe!. 
,Dat we opgaan naar Gods huis om Hem te dienen, voigt 
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tach immers uit het begrip godsdienst. Komt dat, vootal 
in unze aanvangsliturgie, tot uitdrukking? Natuurlijk, in
direct weI, maar-direct aangelegd op de verheerlijking Gods 
isze niet. Als we dat inzi,en, mogen we haar dan zoo .1aten? 
In de tweede plaats"is het doel.de stichting def gemeente. 
Zeker is diarop de dienst aangelegd in prediking, ih gebed, 
in gezang, in de 'ChristeIijke handreiking. Maar oak in onze 

'-aanvangsliturgie? In het lezen def Wet en in de belijdenis 
des geloofs, zooals die 11lt geschieden? Vraag het den 
meesten leden der gemeente maar, welke waarde ze daaraan 
hechtel1, wat ze eraan hebben voor"hunne stichting. -·Moet 
claarin niet naar veloibetering gestreefd? Ret kan anders. 
Onze vaderen hadden het anders. We voegen er aan toe: 
Het dient ook onder ons angers te -worden, het moet an
,ders. 

Vit het aangevoerde blijkt weI, dat er alleszins reden 
is, om naar" betere regeling van den eeredienst te staan. On
ze inrichting van den dienst is niet uit beginsel opgebouwd.' 
vVe hebben te veel op zichzelf staande dementen. Geen 
harmonische eenheid, en daarom 'ook geen levenseeriheid 
en levenswarmte. Het i_s niet te sterk gesproken, dat de 
volgor-de der verschillende litl1rgische verrichtingen, ten 
minste in vele gevallen, aan logische en zielkundige wan
orde lijdt. Vergeleken hij" wat onze vaderen had"den, zijn 
\ve niet ,vQoruit, maar achteruit gegaan. 

N u is dit historisch weI te verklaren. Onze vaderen 
hebben verzuimd o"ns een vol1edige liturgie na te laten. We 
hebben ,,'vel een verzameling van liturgische- geschriften, 
maar geen enkele Synode bezorgde ons een volledige litur
gie. Slechts het begin (votum) en het 'einde (zegen) wer
den vastgesteld, maar de verdere regeling van de verschil
lende elementen 1verd grootendeeIs aan de yrijheid -van ·den 
liturg overgelaten. Vandaar dat er stukken zijn weggeval
"len, die eigenlijk niet mogen gemist worden. Vandaar het' 
gebrek aan eenheid. 

. . De wensch del' Synode van 1916 is alleszins billijk. 
Daal' dient naar verbc-tering van .de inrichting van den eere,,_ 
dienst te_ worden gestreefd. Meer eenheid! NIeer actieve, 
bewuste deelname door de gemeente! 

Daarbij moeten we oj .. onze kracht niet zoeken in groo
te vermeerdering van liturgische elementen, l1:laar in ver~ 
betering van wat we he!bben of onze vaderen hadden. In 
-cen welovenvogen,-logische, :z;ielkundige, uit goede liturgi-
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sche beginselen opgebouwdevolgorde. Een orde van Ii-
, turgische verrichtingen, die het midden houdt tus.schen te 

groote willekeur en slaafsche gebondenheid. In delittt'r
gien onzef vaderen vinden we aanwijzingen genaeg'", om 
oak thanE; tot een betere, welbe.wuste regeling van den ee- '. 
redienst te kamen, en oak 'kurinen we in dezen wel iets lee
ren van hetgeen andere Gereformeerde kerken- gedaan l1eb-

_ ben, . -
. Dit is echter een omvangrijk werk. Toeh de Presby

terian Church in the- U, S. A. eenige jaren geleden dit werk 
.ter hand nam, werd een breede commissie van zestien leden 
benoemd, die eerst na bijna drie jaren van geduldigen ar
beid haar taak voltooide, en gedurendedien tijd werd het 
r,esultaat van haar aI-heid aan twee achtereenvolgende As
semblies ter goel:ikeuring voorgelegd. 

Is het ons gelukt de Synode te overtuigen, dat er aan 
de verbe.tering van de liturgische iprichting van onzen eere
dienst ook verder dient te worden gearbeid, dan is ons ad
vies: 

a) De Synode benoerne een breede commissieom met 
uitgewerkte voorstellen tot -verbetering de volgende Sy-
node(11) tedienen. ' 

b) Zij drage aan deze commissie op om een of twee 
. led en uit haar midden te benoemen, die -door een artikelen

reeks in onze kerkelijke bladen te schrijven het pleit zullen 
voeren voor verbetering in de inrichting van onzen eere
dienst. 

c) Zij spore onze predi'kanten "aan om in prediking en 
anderszins de gemeenten op zulk een verbeferde liturgie 
voor te bereiden en daarvoor riJp te doen worden. 

Met eerbied onderworpen, 
U we Commissie, 

D. ZWIER, 
L TRAP, 
W. HEYNS, 
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CONCEPT-REGLEMENT VOOR DE PATERSON 
HEBREW MISSION. 

Volgens art. 29 van de Acta der Synode. 19.16,werd 
aan de Deputaten derClasses Hackensack en Hudson voor 
de Jodenzending opgedragen om een Concept-Reglement 
voor hun arbeid te ontwerpen,en dit aan de volgende Syno
de voor te leggen. Aan genoemde opdracht is gevolg ge
geven, en het Concept hierbij hekend gemaakt. 

I. Inleiding. 
a, D'e "Paterson Hebrew -Mission" gaat uit van de 

Christelijke Gereformeerde Kerk, en wordt gedrevell door 
die Kerk. . . 

h. De regeling en uitvoering dezer "Mission" is door 
de Synode opgedragen aan de beide Oostersche Classes 
Hackensack en Hudson. 

c. ,IGenoemde Classes 'benoemen Deputaten uit hun 
midden met de opdracht am den arbeid der ·Classes met be
trekking tot de J odenzending uit Je voeren. 

II. Synode. 
a. De Synode bepale de jaarlijksche toelage voor .. het 

werk. 
h. De Synode beslisse over het aankoopell van gebou-

wen en gron-den; welke het eigendom def Kerk blijven. 
c. In gevallen van verschil herl1st de uitspraak bij de 

Synode. ' 

III. Gasses. 
a. Elke Classis ·benoeme vier Deputaten, eIl Sect1l1~ii, 

voar den tijd van vier jaren, z60, dat om de twee jaar de 
helft .aftreedt, die weer herkiesbaar zijn, of door anderen 
vervangen kunnen worden, - terwijl vijf aanwezige Depu
taten een quorum .zullen uitmaken. 

b. De Classes dragen de Deputaten op am de door 
·haar genomen besluiten uit te voeren, en omtrent de rege
ling en den gang van het werk geregeld verslag nit te 

. brengen op de CJassikale vergaderingen. 
c. De -Classes ont~angen de voorstellen der Deputa

ten in betrekking tot den arheid der Zending en het benoe-
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men van 'personen .om in -die Zending werkzaam te zijn, en 
beslissen daarov'er. . I 

d. In geval~ van conflict tl1sschen de "eide Classes 
over eenige zaak, za1 het voorstel der Deplitaten met de 
toestemming van een der beide CI.asses .beslissen. 

IV. ·Deputaten. 
a. IDe Deputaten benoemen nit hUll midden een Presi

dent, -Vice-President, Secretaris en Penningmeester. 
h. De Deputaten vergaderen geregeld eens per maand 

of zoo dikwijls speciale vergaderingen noodig zijn. 
c. DeDepl1taten houden toezicht qp het personee! in 

dienst der Zending en rapporteeren daarvan op de ,Classis. 
d. De Depl1taten zijn verantwoordelijk voor het be

steden def gelden, het onderhoud def eigendommell, aIsD9k 
v90r de Incorporatie en "Assurantie ,det eigendommen, en 
geven daarvan verslag op hun :Classis. 

e .•. Ook houden de Deputaten toezichtop het werk en 
het levenvan het personeel, dat in de Zendingarbeidt. 

l J. HIEMENGA. 
D. DE BEER. 
K.POPPEN. 
lB. HOEKSTRA. 

i.: 
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RAPPORT DER COMMISSIE OM AAN TE TOONEN 
HET VERBAND DER ZONDAGSCHOOL 

TOT DE KERK. 

Eerwaarde Vaders en Broeders! 

. Uwe commissie om aan te toonen het,verband der Zon
d)l.gsehool tot de kerk heeft de eer n het volgende als haar 
advies aan te bieden. 

1Jwe commissie zag zich geplaatst yoar een moeilijke 
taak. Doeh zij besefte dat deze taak moest volbracht wor
den, aangezien er behoeffe a.an is. dat de kerken \roorlichting 
in deze voar de toekomst gewichtige zaak ontvangen. 

·De Synode van 1906 heeft reeds een commissie be
lloemd deze zaak in te denken en haar is opgedragen de 
principieele verhoudi,ng aan fe geven tussehen kerk en Zon- , 
dagschool. Deze commissie is niet geslaagd in haar opge
dragen arbeid en de Synode van 1908 nam niet eens het 
rapport voor hare r~kening. Eene nieuwe commissie w,erd 
benoemd. Deze rapporteerde op de Synode van 1910, doch 
de Synode he eft het rapport niet in behandeling genomen, 
althans de Acta maken er geen melding van. De Synode 
van 1912 en 1914 hebbenschijnbaar zich niet met de mak 
ingelaten, dochdie va.n 1916 vereerde ondergeteekenden met 
de opdracht der Synode in dezen van advies te dienen. 

I. Histodseh Overzicht. 

De Z.S. is beg-onnen in het jaar 1780 door Robert Raik
es, te ·Gloncester, Engeland. Men tracht het begin der Z.S., 
zander historisch' recht, veel vroeger te stell en, doch de" 
moderne Z. S. moet als haar vader eeren Robert Raikes. 
Deze scholen van Raikes hadden een seculair, philanthro-' 
pisch karakter en ·hadden geen nitsluitend godsdienstige 
strekking en doe!. Toen ze een hooger doel zich voorstel
den en meer beslist godsdienstig werden, werden ,ze alge
meen. V ooral het Methodlsme bevorderde de _ organisatie 
dezer scholen en John--Wesley schreef ervan in 1784,. "Per_ 
haps God may have a deeper"end therein than men are aware 
of. Who knows but some of these schools may becC>lp.e 
nurseries for. Christians." 

Vooral in de eerste 25 jaren der 19de eeuw zijn -deze 
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seholen bevorderd in haren groei. door versehillende philan
thropiscl~e en go9.sdienstige vereenigingen. De opvoedii1g 
der kinderen in het .algemeen werd ili dezcl1 tijd verwaar"" 
loosd. Duizeridel1 kinderen ontvingcn hUI1nc ,eerste lessen, 
in rekcncn en- schrijven in de Z.S.; cn- leesboeken waren de 
Bijbel en de Catechism us. Zij die de vruehten dezer 8eho
len zelf moehten plukken ijverden voor de opening van Z.S. 
De algemeene en de godsdicl)stige pers gaven aan "haar 
zedeIijken steun. Bijbelgenootschappen bevorderden -haren 
groei in het begin der 19de eellW door de verspreicling der 
Bijbels. .Het werk der Z.S. werd al uitgebreid. Er wordt 
beweerd dat 5jaar na Robert Raikes begon metzijne school 
er a\ 250,000 Zondagscholieren waren. 

In de jaren 1825 tot 1830 kwam de Z.S in hare groote 
beteekcrtis ·eerst voar de aandacht van het Aincrikaansch 
publiek. In 1817 werd de American Sunday School Union 
georganiseerd. 'Men zag in, voora! waar het godsdienstig 
onderwijs al meer van de 'publie1<:e school werd verwijderd 
en dit onderwijs meer strikt neutraal of seculair werd, dat 
de· Z.S. tot taak hi'd godsdienstig, christelijk onderwijs te 
geven. "The idea- of religious instruction as the one great 
bnsiness· of the S.S. had then found universal acceptance. 
Wat later, - 1830-1880 - verkreeg de Z.S. een wezenlijke 
plaats in het kerkelijke leven. Zij werd erkend als het or
gaan del' kerk; va or de christelijke opvoeding der jeugd van·· 
Gods gemeente. Of schoon omstreeks dezen tijd - 1860 -
er sterke opp,ositie kwam tegen haar, die pasgenoen1de 
plaats der eere werd haar gegeven in Engeland ep in Ame
rika, ja in heel de groote Protestantsche wereld en zeHs 
Rome wist voor haar een plaats in te ruimen in haar stijf 
hierarchisch kerkelijk leven. En ook de J oden wisten haar 
in zekere _mate bruikbaar te l1,!-aken ter bevordering van_ het 
verstokte Jodendom. In 1850 berekende men dat er 6,000,-
000 Z.Scholieren waren en in 1875 10,000,000. En in 1917 
beweert men dat er 350,000 Z.Scholen zijn met 35,000,000 
scholieren en 3,500,000 ondenvijzers. Men kan haast geen 

- voorstelling maken van haren omvangrijken arbeid. Ste1t 
u voor de organisatie en werkkracht dezer scholen; de bi"ee
de literatuur, die ,gebruikt wordt; de kolossale sommen, die 
gecollecteerd worden voor ~aller1ei doeleinden. Denkt aan 
aI, de religieuse encrgie, die tot uiting kOl11t in de _2.S. 011-
bereken'baar groot is de 2.S. in hare invloedrijke beteekenis,
voor de Protestantsche ~)evolking der' we_reId en zoodpende 
voor het K;oninkrijk Gods. 
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In Amerika, is de Z5, eigenlijk tot haar grootsten bloei 
gekomen, In "The Official Report of the VVorld's Seventh 
5,5, convention," Zurich, Zwitserland, Juli 8-15, 1913, werd 
gerapporteerd, dat Noord-Amerika het hoogst procent in de 
Z,S, had 13,4 in vergelijking met Europa 22.Het volgende 
wordt dan ook geconstateerd, "In the U. S. Sunday Schools, 
haye claimed and in fact assumed relatioil to public (week
day) schools corresponding_ to that which the Sabbath 
holds to the secular days of the week. In this relation they 
seek to supplement public and general education with the 
moral and religious influence of Christianity". V Darts wordt 
,verklaard dat "the S. S. has become one of the most impor
tant forces' in modern ;;tffairs and particularly to this school 
we must- look, at least in large measure, for the solution of 
our great problem of religious education." En verder, "The 
force of necessity has been on the S. S. as an agency for 
religious education because no other institution is doing 
....his work to any general extent today. Eqtlcation has 
passed from a' domestic to a civil duty, while the civil pow
ers have decided at least in the majority of the states that 
their institutions for education cannot include instruction in 
the Bible or refigiol1 in their curricula. It has, therefore, 

. fallen to the church as the organized communal force for 
religion to undertake this work." Deze beschouwil1g wordt 
in Amerika al meer een gevestigde overtuigil1g en men stelt 
reeds vast, "the school is coming to be worthy of its place 
as the great agency for religious instruction and education." 
Dat standpunt inzake de Z.S. is karakteristiek Ameri
kaansch want in Europa is de stand der zaken anders, ge
lijk een autoriteit terecht opmerkt: ,'The large 'bodies of 
Protestants 011 the continent (Europa) believe in religious 
instruction in their day schools, which some there deem 
equal, if not superior, in efficiency to the method pursued 
in the modern S. S." "-

In de eerste heHt der 19de eeuw hebben vele kerken in 
Amerika, onder anderen de :rVlethodisten (zie The Banner, 
Aug. 16, 1917) en' de Presbyterian en, de Z.S. trachten te 
plaatsen in vast verband met de catechisat,ie. Geruimen_ 
tijd hebben de catechisatie en de Z.S. met elkaar 'gewor,
steld OlD de eereplaats. Velen zagen met leedwezen de 
catechisatie het onderspit delven, _ maar in het algemeen 
werd geoordeeld, dat de "S. S. --is the most efficient means 
of the public instruction both of the young and of the adults 

_ in the doctrine of God's vyord." Steeds 'vvcrd cerst voor 
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de aal1dacht. gehoudell, da~ de. catechismus een deel van de 
leerstof moest uitmaken. Men stelde vast (de Presbyteria
nen) dat ,'in all case the catechism must constitute a part 
''0f the regular course of instruction." JVIen wachtte zich 
er voor in den eersten tijd, dat.de Z:S. niet heel het veld in 
beslag nam, want "the S. $. must 110t ~upercede but must 
cooperate with the entire system of pastoral instructic.~." 
Gaandeweg nam de Z. S. toch 'grooter plaats in en werd ze 
beschollwd als Hthe institution that has gr~wn to be ;;t11 im
pot'tant auxiliary to the c;hurch in the instruction al1d reli
gious culture of her children." Eindelijk hoort ,men minder 
van de catechisatie en \,'ordt de ".s. S. the church studying 
and teaching the 1?ibl~." De- beg-eerte wordt uitgesproken 
"that it is exceedingly desirable _that the entire congrega
tion, old and- young, be permanently connected with the 
s. S., either as scholars or teachers." Men merkt hier ook 
al meer een verplaatsing van den klemtooil van de catech'i
satie op "de Z. S .. en ·de laatste wordt het middel voor de. 
christelijke kweeking der verbonds jeugd. 

* * * >I< >I< 
Onder ons Hollandsch volk in Amerika is de Z. S . .lang

zamerhand ingevoerd. Reeds in 1851 werd een Z. S. ge
apend in Holland, 1\1ich. Eenigen tijd daarna kreeg zij een 
vaste plaats in het gemeentelijk levep. En waar de Z. S. 
in Holland opgang maakte, langzamerhand voerde men 
haar in in de gemeenten in· de omgeving. Op de classicale 
vergaderingen vverd de noodzakelijkheid en de nuttigheid 
ervan besproken. Somtnigen verklaarden zich er tegen. 
De v-reeze werd-geuit,-dat de Catechisatie er door verwaar
loosd zou worden. Dr A. C. Van Raalte verdedigde de Z. S. 
en zeide: "Als :ik -dacht dat de Z. S. het catechetisch .011der

_ -0-ijs eenigszins zou betiadeelen of vernietigen, dan nooit 
geen Z. S."; maar zeide hij: "lk denk en hoop ze beiden te 
kl1nnen hebben en de catechisatien Zl1llen ·meer' behartigd 
worden." Rier werd tegen ingebracht hoe het ~nder de 
Amerikanen ging. Met leedwezen stemde hij dit toe, maar 
hij -wees op- de verplkhting van leeraars en opzieners, die 
zor(Ten moesten dat de. jeugd gecatechiseerd werd. (Zie 
Th: Banner, Feb. 8, '17.)Kon Van Raalte den feitelijken 
toestand der kerken nti waarnemen en zich er over uit
spreken, wat zou hij zeggen? Is het geen feit dat het getal 
der Z. Scholieren ilj de Reformed church al toeneemt en dat 
het g-etal catechisanten al .vermindert! 

'--'Reeds op de algemeene vergadering anzer kerk van 
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1873, Art. 8, werd besloten in verb and met de zaak van het 
christelijk 'onderwijs: "oak is sterk aangedtonge-n, dai er 
Z. S. in elke gemeente zullen gehbuden wordel1/' het eerste 
deel van dit artikelluidt --en dit is zeer opmerkelijk- ,.,er 
wordt sterk op ,aangedrongen om IChristeJijk (sic!) 'Gerefor
meerde scholel). in de gerileente te hebben en den kerkera
den \vordt sterk aanbevQlen deze zaak in werking te bren
gen. Dus eerst scholen, christelijke scholen en dan Z. S. 

Bet is intere"Ssallt na te gaan welke besluiten door onze 
. Syrioden genom en zijn inzake de Z. S. (Acta: der Synoden, 

1873, Art. 8; 1884, Art. 49; 1886, Art' 51, 62, 96; 1890, Art. 
42; 1892, Art. 78; 81 ; 1894, Art. 118; 1898, Art. 88; 1900, Art. 
94; 1902, Art. 116; 1904, Art. DO, 118, 156; 1906, Art. 56, 93, 
108; 1908, Art. 41; 1910, Art. 10, 39; 1912, Art. 34,75. 1914, 
Art. 10,75; 1916, Art. 27, 51; - deze lijst is niet compleet). 
D,e Z. S. werd steeds een beetje stiefmoederlijk behande1d. 
Vergelijkt men hiermee de wijze waarop de zaak van h~t 
christelijk onderwijs behartigd werd dan verneemt men 
spoedig d~t de belangstelIing der Synode in het christelijk 
onderwijs veel grooter en ern stiger was dan in de Z: S. 
Ook is het opmerkelijk dat de Synode zich niet eerder voor 
de vraag steIde, wat is de principieele ver'heuding der Z. S., 
tot de kerk en welke plaats moet derhalv.e haar aangewezen 
worden in het leven der kerk. De Z. S. wordt eene macht 
ook in onze kerkgemeenschap (zie Jaarboekje voor statis
tiek) vandaar dat het dringend noodig is dat de Synode zich 
er over uitspreekt welke plaats mag of maet de_' Z., S. in ons 
kerkelijk leven innemen. Te meer waar heel'de Ainerikaall
sehe kerkelijke wereld in haar vereert de inriehting voar 
de christelijke.kweeking der verbonds jeugd met verwaar
IOQzing der, catechisatie en met practische ontkenning van 
de noodzakelijkheid der bijzondere christelijke scholen. 

Het is opvallend in de geschiedenis der Z. S. dat ze 
e,erst na eenigen tijd van worsteling op vasten voet kwam 
te staall in' kerken van Gereformeerde :beIijdenis. Dit is een 
a1gemeen verschijnsel en geldt .niet aIleen van de kerken 
van Nederland. 1,' In deze kerken -der Reformatie hield men 
vast dat leerstellig onderwijs op catechisatie beslist noodig 
was en VQorts stand men voer christelijk onderwijs op de 
dagschool. In dit verb and, denkt aan wat genoemd wordt 
"de _grondwet der christelijke opvoeding", namelijk v,rat op 
de Synode van Dordt 1618-'19 is vastg-esteld inzake de cate
ehisatie en de christelijke opvaeding in het algemeen. In 
gie dagen bestand de Z. S. niet en·indien, nu llaar die grand-
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wet geleefd werd zouden we ook geen behoefte aan de Z. S. 
hebben. Ds. J. P .. Tazelaar verklaart zonder sehroom 
(Handelingen van 'bet Congres voor Gereformeerde Evan
gelisatie, Amsterdam, VV. J<:irehener, p. 48): "l!iteraard is 
zij (de Z. S.) niet voor de kinderen der gemeente. Dezen 
kun-nen en mogen niet objectell van- Evangelisatie zijn; 
voor hen geldt, "Naast de prediking staan (dan) de school 

, met den Bijbel en de catechisatie." Hij. v-indt voor de Z. S. 
tweeerlei doel of Hever een, namelijk evangelisatie-middel.' 
Doeh nu is het feit dat vele ouders ontrouw -zijl1 in de chris~ 
telijke kweeking hnnner kinderen doordat zij zelf niet hun 
plieht doen, en door dat de kinderen niet ter eateehisatie 
gaan of niet onder-wezen worden op een school met den Bij
bel. Voor zulk een noodtoestand is de Z. S. een redmiddel. 
Zulke kinderen zijn geworden objecten van- evangelisatie
arbeid. V olgens Ds. Tazelaar moet. hoofddoel van de Z. S. 
zijn en al meer. worden, wat geheel afzwerven -ZOll, voor de 
Christelijke traditie te bewaren. Doeh' wat de hoedanigheid 
der Z. S. aang'aat, ijvert hij VOOr de kerkelijke Z.S. Ons 
dunkt derhalve in 'het licht van al het gevondene dat histo
risch -blijkt wanneer -Gereformeerde kerken getrouw aan 
haar beleden beginsel ten opziehte van het Genade verbond 
de christelijke opvoeding behartigen; -:- in de 'huiselijke op
voeq,ing, in de school met den Bijbel, in de ,catechisatie, ...0-

dat er aIleen ruim(e is in haar kerkelijk leven voor de Z. S. 
als evangelisatie-middel. 

Deze kijkjes in de geschiedenis der Z. S. zijn zeer be
perkt en berusten niet op een breed volle dig historisch 011-

derzoek, doch zi j zi j n, voldoende om ens het volgende te 
do en constateeren:-

1. De Z. S; in hare opkomst stelde zich niH ten doel 
de- verbonds jeugd op te voeden tot leden van Gods kerk, 
maar verwaarloosde killderen te beschaven en te- evangeli
seeren. 

2. De Z. S. waar, ze ingevoerd werd en tot grooten 
bloei kwam ver.drong de catechisatie waar die bestond i1':1. de 
Amerikaansche kerkelijke wereld en zelfs in -sommige Ge.re
formeerde kringen. 

3. De Z. S. is nu in Amerika geworden de inrichting 
voor de christelijke opvoeding der verbollds kind~ren en ze 
geeft voor te voorziell in de onmisbare behoefte dier kinde
ren aan christelijk ondenvijs, dat niet te verkrijgctl is·op de 
publieke school. 

4. De- Z.~S. waar ze met geestdrift gesteund wordt en 
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tot hooge ontwikkeling komt en weI georganiseerd is met 
"graded syst~m" enz. daet de gemeente in de verbeelding 
lev en dat men door haar aan den eisch cler opvoeding van 
Gods verbond voldoet. 

5. De Z. S. "met haren fegenwoordigen omvangrijken 
arbeid.is VDor de Amerikaansche wereld waar de christelijk{· 
school en de catechisatie ,niet bestaan een onmisbaar iets 
indien de.jeugd van ons land niet in geestelijke onkunde zal 
vergaan. 

* * * * * 
II. Welke positie dient de Zondagschool in onze, Kerken 

in te nemen? 

Om de vraag. die de Synode hare Commissie stelde, OJ} 

illtelligente wijze te beantwoorden, is het noodig, dat wij 
onszelven voarts afvragen, wat de Zondagschool is. En dit 
js een vraag, die uvve Commissie niet in een enkelen Zi11 

kan beantwoorden, omdat de Zondagschool niet altijd en 
overal hetzelfde type vertoont., Zooals. zij door Robert 
Raikes werd begonnen in het jaar 1780 was zij in eerster 
instantie een philanthropische inrichting, die zich de int~l~ 
lectueele en zedelijke verheffing van verwaarloosde kinde
ren, tot doel stelde, doch daarbij betrekkelijk weinig aan
dacht wijdde aan het religieuze element in de opvoeding. 

Dit karakter der Zondagschool onderging een belang
lijkewijziging, toen John Wesley haar omzette in een 
krachtig propaganda"middel voor het Methodisme. In een 
tijd, waarin de kerk schier allerwege in ·diep' verval wa~1 
werd nu de Zc:;mdagschool de bedding, waarin" de· wateren 
ces levens uitstroamden" naar de duizenden, ""die z1ch in 
kOl1de onver5chilligheid hadden afgekeerd van een kerk, 
die hen niet verwarmde met den gloed des Eva"ng-elies. Zoo 
werd dan de Zondagschool een belangrijk middel ter Evan
gclisrttie, wairin godsdienstig onderwijs werd gegeven a"an 
breede scharer! van kinde"ren, die "daarvan oveiigens geheel 
ver<;token w~~ren, en waardoor de algeheele ontkerstening 
dtr he"·Talking van verschillende landen werd voorkomen. 

In Nederland droeg de Zon.dagschool bij haar eerste 
vers,'lujnen in !let jaar 1836 een soortgelijk karakter.; ze 
was er vrucht van het Reveil. Vooral na de invoerillg van 
de wet op p.et lager onderwijs, die aan de natie een sch(...-)l 
ZOndE.L B~jbel opdrong, verheugde zij zich in een snellen 
graei. Up vele piaatsen verrezen toen Zondagscholen, d"ie 
kinderen, anders bijna of geheel van godsdienstonderwijs 
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verstoken, in kennis brachteIl met de waarheden der Heilige 
Schrift. ~Op de Zondagschool al.s Evangelisatie-middel werd 
en wordt nog steeds in Nederland aile nadruk gelegd. 
Daarnaast kwamen er echter oak Zondagscholen op, die etl" 
zich toe bepaalden, om. de kindereIl der geloovigen ,Bij- . 
. belsc'h onderricht te geveu, 'benevens het onderwijs, dat deze 
in huis, op de Catechisatie en in de Christelijke School ont
vingen. In zulke gevallen, zegt Dr. Bavinck, is de Zondag
school Dverbodig of dient zij aileen tot aanvulling. Gedenk-
boek van Jachin, p. 255. . 

In on8 eigen land staat het. in de mee'stc kerken met de 
Zondagschool nog weer anders geschapen. De kinderen 
ontvangen bier over het algemecll geen godsdienstig ol1der
wijs op de dagsdl0len; de Catechisatie is in de kerken 11iet 
in eere; en het is alleszins te vreeZCll, dat ook het goos
dienstig huis-onderwijs op cen zeer laag peil staat. Bij 
dien stand van zaken baart het geen verwo'ndering, dat de 
kerken zeer vee1 aandacht wijden aan de Zondagschool; zij 
zien daarin het VOOfnaamste midde1, om de jeugd te onder-

. wijzen in de leer der godzaligheid. Daarom grijpenzij het 
,tan, niet alleen om Evangelisati.e-werk te verrichten, maar 
o·ok om de kinderen der kerk in de leer der I-Ieilige Schrift 
- en in sommige gevallen, in de kerkelijke belijdenisschrif
ten - te orienteer,en, ze v~~r te bereiden tot het do'en van 
belijdenis, en op te wekken tot een godzaligen wandel. De 
Zondagschool is het ne plus ultra der stichtingen voor chris
telijk onderwijs, en wordt door vel en zelfs 'boven de kerk 
geprezen. Langzamerharid gait men_ meer en meer den na
druk leggen op het begrip "school"· in de Zondagschool. 
Men- heeft er verschil1ende departementen en een tot in 
details uitgewerkt "gr~ded System"; en geeft er onderwijs 
niet alleen in de Bijbelsche Geschiedenis, maar ook in de 
Kerkgeschiedenis, in qe Geschiedenis der 'Zending, ~n de 
in 'Ide Geschiedenis der Zendilig, in de Natuurkunde, in de 
Natunrknnde, in de Letterkunde, enz. 

* * * * * 
Ult net gezegde is het ons duidelijk, dat de Zondag

school in zeer verschillende vormen optreedt, en dat altiJd 
in verband met 'bepaalde historische omstandigheden. Hoe 
staat het nu onder ons met betrekking tot het onderwijs def 
jeugd? Het kan zijn nut hebben, dat wij den werkelijken 
toestand onder ons eens vergelijken met de eischen, 'die onze 
Dordtsche vaderen daarvoor stelden. Deze hadden blijk-
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baar een diep besef van het hooge belang eenerChristeli ike 
opvocding voor de jeugd, en wezen op de noodzakelijkh'eid 
van drieerlei wijze van catechiseeren, nJ. in de huizen door 
de ouders, op de scholen dooi" de schoolmeesters, en in de 
kerken d90f: de predikanten en anderen,- die- hem terzijde 
standen. Tehuis hebben de Quclers-"hunne kinderen en hun 
gansche gezill in de: beginselen clef Christeli jke Religie, 
naar ieders bevattilig _zeer getrouw te onderwijzll, tot de 
vreeze des fIeeren allen ernstig op te wekken, hen te ge- . 
wennen aau- httis-godsdienstoefening¢n, hen onder de predi
king te brengen, thuis het- gehoorde vooral na de Catechis
mus-prediking met hen te herhalen, nit de Schrift met hen 
te lezen, de voorna~mste teksten hen van buiten te latcn lee-" 
Ten en deze nit te leg-gen, en hen aidus voor de Catechisatie 
-op de se-holen voor te bereiden." De sehoolmeeste'rs'moes
ten "hunne leerlingen minstens twee dagen in de week oefe
nen niet aIleen in bet van blliten Ieeren, maar ook in bet 
reeht begrijpen van den-CateehismusP En yerder was het 
Ide t-aak der predikanten in de kerk om "uit den Cateehismus 
-t,e prediken, maar niet te lang en zoo dat daarbij rekenil1g 
geho~lden wordt met ,het· bevattingsvermogen niet aIleen 
van de ouderen maar ook van de jeugd." Kaajan, De Pro
Acta der Dordtsche SynOde in 1618, . 

r11dien nu onze kerken betrekkelijk het onderwijs ha
reI' jeugd aan dat ideaal beantwoorden en daarbij tevens 
rek_cning houden met de eischen van onZCll tiid, dan kunnen 
we de Zondagsehool onder ons', behalve als Evangelisatie
middeJ, overbodig achten. '\¥ e durven ons ec;hter niei'vleien 
'met de gedaehte, dat het godsdienstig ond-erwijs der kerke
lijke jeugd onder 011S voldoet aan de eisehen onzer Dordt
sehe'vaderen; De huis-catechisatie bestaat in de meeste 
onzer gezinnen aIleen in de herinnering, indien zelfs in de 
herinnering. Ret catechetisch onderwijs neemt ,gelukkig 
nag een voorname plaats in; toch- is het in vele gevallen be
perkt tot zes maanden in het jaar, zoodat de kinder en jaar
lijks slecltts 25 a 30 ure11 onderwijs in de Catechisatie ont-' 
yangen. En de -Catechismus prediking is in den regel van 
-<lien aard, dat kinderen beneden de twaalf jaar er in ieder 
-geval al zeer weinig van .begrijpen. Christelijke seholen 
neb ben we, Gode zij dank, doch slechts weinig meer dan 
'een-derde van Dnze kindercn plukken er de yruchten van. 
Op die scholen ontvangen zij dagelijks onderwijs gcgrond 
op onze Gereformeerde begjnselen, _ en wordt aan het Bij
belsch onderwijs iederen morgen cen, half uur gewijd. Ter-
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wijl de toestandonder ons dus gunstig afsteektbij dien in 
de Amerikaansche kerken. random ons, blijft het toch waar; 
~at die nag niet beantwoordt aan het ideaal onzer vaderen . 

. Uit het voorgaande voIgt reeds, dat het niet in over- ~ 
eenstemming -is met de eischen der Dordtsche vaderen, noch 
pass en zou bij den toestand van het godsdienstig onderwijs 
onzer kerkelijke jet1gd~ am de Zondagschooi te huldigen als 
het eenige middel, of als het middel bij uitnemendheid, ter 
bnderwijzing van het, zaad 'der kerk. , Wij hebben in de 
<:;atechisatie en in de Christelijke School betere tl)iddelen. 
En het ware vrijwat beter de Zondagsschool op te doeken' 
dan toe te laten, dat zi j een vari deze twee zou ver-dringen. 
We moe ten 011S oak nooit paaien met de gedachte,' dat op 
plaatsen, waar de Christelijke School ontbreekt, de Zondag- . 
school dit gemis vergoedt. Imm·ers zoo ge slechts e_en Zon
dagschool heht, is het naar het woord van Wirtz: ,;Zes da
gen een school zonder, en een dag een school met den Hij
bel; ies dagen beginnen zonder gebed en eindigen zOl~der 
dankzegging, een dag het omgekee-rde; zes dagen geen aa-n
sluiting bij het gezin, een dag wei;. zes dagen tweeslachtig
heid, een dag de eenheid hersteld; zes dagen disharmonie, 
een dag harmonie. Gedenkboek van Jachin, p. 268 .. Het 
bestaan van een Zondagschool verdoove dus nooit bet roe
pen om een Christelijke clagschool voor de kinderen des 
verbonds. We willen dan oak bij het bepalen van de plaats, 
die de Zondagschool onder ons client in te nemen, ons hoe
genaamd niet laten leiden door de overweging, dat er in 
s,ammige kringen van ons volk geen' Christelijke scholen 
zijn. Die dienen er te wezen; en zoo ze er -nog niet zijn, 
l110eten ze er zoo spoedig ~ogelijk komen. Met het oog op 
onze Christelijke scholen -en -C<.ttechisaties nu kunnen we 
aan de Zondagschool n06it -die beteekenis toekennen, die zij 
heeft in het Amerikaansch-kerkelijke leven rondom ons~ We 
moeteri dan oak niet de dwaasheid begaan, 0111 onze Zon
d-agscHolen", te schoeien op leest der' karakteristiek Ame
rikaansche Zondagschool; we 'zouden zoodoende eenschoen 
krijgen, die ons ~iet past. 

Bij de vraag, of aan de ZondCJ:gschool weI een eigen 
plaats kan worden aangewezen in ons Gereformeerd ker-" 
kelijk lev en; moeten we weI onderscheiden tusschen.de Zon
dagschool aIs Evangelisatie-middel en de Zondagschool 
voor de kinderen der kerk. En dan sta op -den voorgrond, 
dat onder ons de Zondagschool i~ de eerste plaats in dienst 
moet staan yan de Evangelisatie, een werk, dat in den vonn 
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waarin wij het thans kennen betrekkelijk nieuw is, en waar
voor dus onze vaderen nog geen provisie maakten in hun 
systeem. Dat de Zondagschooldaartoe een uitnemend mid
del is, behoeft geen breed betoog; de geschiedel1is heeft dit 

.. ,allerwege dU,idelijk bewezen. En als zQodanig' kan zij even
goed op den Gereformeerden als op den Methodistischen 
starn worden geont, gelijk de ervaringin l)[ ederland heeft 
geleerd. AI, Evangelisatie-middel kan de Zondagsc'hool 
onder 011S een eigen zelfstandige plaats innemen, en maet 
zij ook in onze kririgen meer in eere korn,en dan zij tot dus

. ver gewee~t is. 

Moeilijker wordt het als wij onsstellen voor de vraag, 
of oak de Zondagschool vaar'de kinderen der gemeente in 
ons Gereformeerd kerkelijk lev en een eigen zelfstandige 
plaats kal) inn em en. U we Commissie maet erkennen, dat
het haar niet is gelukt, om der Zondagschool in de Christe
lijke opvoeding van de kinderen des verbonds een eigen 
welomschreven taak aan te wijzen, - een taak onderschei
den- van die van het Christelijk huisgezin, van de Catechisa
tie, en van de Christelijke Schoo1. Zij kan tot geen andere 
slotsom kamen dan die, waartoe men onder soortgelijke om
standigheden ook in Nederland gekomer:t is: De Zondag
school kan- dienst cloen a'ls aanvulling of als correctief van 
de huis-catechisatie, die in 'den tegenwoordigen tijd" zeer 
gebrekkig is, ZOo ze niet geheel ontbreekt. Zie Tazelaar, 
Handelingen van bet Congres voor Geref. Evangelisatie, 
p. 40 f.; en verder in het Gedenkboek van Jachin, Bavinck, 
p. 256; Tazelaar, p. 212 v.v.; De Moor, p. 266 f. Kaajan 
brengt daartegen in, dat to,ch de huis-catechisatie het icleaal 
moet blijven voor de Gereformeerde gezinnen. De Pro
Acta der Dordtsche Synode in 1618, p. 217. Hiermede stem
'men we volkomen in, en spreken daarom van de Zondag
school liefst alleen als aanvulling of correctief. Misschien 
zal de Zondagschool meteen dienst doen, om de olfders in 
dezen" weer meer tot het besef van hun roeping te brengel1. 
Op de Zondagschool Conventie, die in 1905 te Toronto ge
houden werd, beweerde een del' sprekers, dat de ervaring 
werkelijk leerde, dat er zulk een invloed van de Zondag
school op het huisgezin uitging, Official Report of the 
Eleventh Inte~national Sunday-School Convention, p. 142. 
Zal de Zondagschool als zoodanig echter werkelijk een 
eigen- dienst verrichten, dan moet zij in haar werk rekening 
houden met de andere factoren, die aan de opvoeding ouzel' 
jeugd medewerken, n.1. de Catechisatie en deChristelijke 
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School. In onderscheiding van de Catechisatie, die de jeugd 
der gemeente zoekt voor te bereiden tot het doen van be
lijdenis en daarbij de dogmatische methode voIgt, streve zij 
er met de Christelijke School naar, om de kinderen een 
Christelijke voorbereiding voar het leven in de wereld te 
geven, en volge daarbij, evenals de dagschool, de histori
sehe methode. En in onderscheiding van het onderwijs op 

,de dagschool, drage dat in de Zondagschool, ook al zal het 
l100dwendig klassikaal zijn,' tach een meer intiem en" per
soonlijk karakter. De onderwijzer zoeke ook in het gezin 
contact met de kinderen" zijner klasse en met de auders dier 

. ,kinderen. Daardoor zal zijn relatie tot de kinderen als van' 
zelf meer intiem worden. En bij het onderwijs in de Zon
dags,chool mag de paranese niet worden vergeten. 

* * * * * 
INat eindelijk het verband van de Zondagschool tot de 

kerk betreft, is het de, overtuiging uwer Commissie, dat de 
?ondagschool als Evangelisatie-middel bij voorkeur in 
dienst moet worden gesteld van de kerk als instituut, ook 
al'mag zij uitgaan van persoonlijk initiatief. Evangelisati,e 
tach is een soort zendingswerk, en de arbeid· cler zending 
is in de eerste plaats opgedragen aan de kerk. De gedach
te, dat deze arbeid in hoofdzaak dient uit te gaan van:' de 
kerk, rijpt ook in Nederland hoe langer zoo meer, gelijk dui
delijk 'blijkt uit de Handelingen van het Congres voor Gere
formeerde Evangelisatie, p. 31 vv.; 45vv.; 159 vv.; IJ9 vv.; 
ell uit het Gedenkboek van Jachin, p. 170 vv.; 258 vv.; 264. 
Daarmede is natuurlijk nog niet gezegd, dat de ambtsdra
gers al het onderwijs zelf moeten geven, maar weI, dat zij 
de;n arbeid moeten lei den, en daarop nauwkeurig toezicht 
moeten houden. ,Er zulIen natuurlijk altijd gaven en krach
ten in de gemeente zijn, waarvan zij bij dezen arbeid e-en 
dankbaar gebruik kunnen maken. Zoodoende zal ook het 
ambt der geloovigen tot krachtige ontplooiing komen. 

Eenigszins anders staat het geschapen met de Zondag
school als aanvulling of correctief van een gebrekkige of 
gehe~I verwaarloosde huis-catechisatie. Met Tazelaar zou 
men ook dezen arbeid onder de Eyangelisatie kunnen be
trekken en dan van de kerk laten uitgaan, Randelingen van 
het 'Congres voor ,G. E., p. 49. Toch is uwe Commissie van 
oordeel, dat het zuiverder is, om dit werk te laten ilitgaan 
van particulier initiatief. Ret bedoelt imm'ers niet om de 
kinderen tot de kerk te leiden, of voor het kerkeiijke leven 
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te kweeken, maar om ze op Chrislelijke -wijze voo'r te -berei,.. 
den voor het leven in' de wereld. Ret- nee~t niet een ge
deelte van het werk der kerk,.lnaar van' ·dat cler cuders 'over. 
Hieruit lei de echtet niemand af, dat de kerk als instituut 
zich aan dez'en arbeid dus fiiet ·behoeft te stafen. Aange
zien de Zondagschool een inrichting .is, waar de kinderen 
clef kerk godsdienstig onderricht ontvangen, maet de kerk 
er uiteraard toezicht op houden. Daet zij dit niet naarstig 
,en trouw; dan kan~de Zondagschool, vaoral in onzen tijd, 
vdor haar zeef gevaarlijk worden. Er is wellicht thans in 
ons land geen euke1 middel, dat zoozeer de lijnen uitwiseht 
en een godsdienst' hoven geloofsverdeeldheid bevordert als 
de Zondagschqol, zooals die in de kerken rondom 'ons 'be
staat en werkt. "Interdenoniinatiollal Sunday School Pa
pers" en "Lesson Helps" 'en een verwaterde .literatuur, be
nevens "teachers",die van de Gerefonneerde beginselen wei
nig of geen begrip' !'tebben, zljn natuurlijk niet in staat,' am 
in onze kinderen liefde te kweeken voor onze -kerk en voor 
onze beginselen; zij iullen aan het lev en @nzer' kinderen 
geen diepgang verleenen, zullen 9nze kerk niet opbollwen 
maar veeleer afbreken. De kerkeraad zie du's nauwkeurig 
toe: 

1. 'Op de onderwijzers, die in de Zondagschool worden 
aangesteld; 

2. Op het onderwijs,dat er aan de kinderen der kerk 
wordt verstrekt; 

3.0p de Zondagschool-bladen, die er gebruikt en uit
gedeeld worden; en 

4. Op de boeken, die de Zondagschool Bibliotheek 
bevat, 

,', 

Daardoorzal hij voorkomen, dat de Zondagschool der 
kerk -schade zou berokkenen, en zal hij tevens den zegen, 
die er in de Zondagschoo'l schuilt tot steeds heerlijker open
badng brengen. 

* *. * * * 
Stelling en, 

1. W,ij, als Gereformeerden; dienen in de opvoeding 
onzer kinderen allen nadruk te leggen op de huis-catechisa
tie, op de kerkelijke catechisatie en op de 'Christelijke 
School. Korn'en deze onder ons in eere, -zooals zij _.behooren_ 
te zijn, dan zal de Zondagschool voor 'onze kinderen -vrij 
overbodig, wezen. ' -, 

2. De Zondagschool kan onder ons slechts als Evan-
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gelisatie-middel "een eigen zelfstandige plaats innemen. Zij 
maet dan oeik ,onder 0115 meer dan voorh-een in dienst '''01'

""den gesteld van het belangrijke werk der Evangelisatie, dat 
" de Gereformeerde kerken in het verI eden nietaltijd vol

doende hebben behartigd. 
3. Aangezien de huis-catechisatie in onze krillgen zeef 

gebrekkig is, zoo ze niet geheel ontbreekt, kan de Zondag
school oak dienst daen als aanvttlling of als correctief. J\1en 
houde daarbij echter steeds het ideaal - de huis-catechisa
tie - voor oog-en; etl richtte de Zondagschool zoo' in, dat zij; 
'werkelijk een aanvuHing of correctief daarvan zij. Hiertoe 
wordt vereischt, dat: 

a. De kin4eren psalmverzen en 'verzen uit. Gods 
Woord van buiten )eeren; . 

b. De onderwijzer met de kinderen Gods Woord zoo
veel mogelijk leesten bestudeert; 

c. Het onderwijs zoo jntiem en petsoQulijk zij als dit 
bij klassikaal onderwijs mogelijk is; " 

d. Ret paranetisch element in het' onderwijs een VQOf-

name p1aats inneme.· , 
4. I-let onderwijs' op de Zondagschool zij in londer

scheiding van dat op de Catechisatie historisch van -aard~ 
en stelle zich niet zoo zeer ten doeI, om de kinderen te kwee
ken voar het kerkelijke leven, 'als weI voor het' rijke leven 
in de wereld. In dat opzicht valle het doel van de Zondag
school dug, samen met dat van de Christelijke School. 

5. Toch zorge men er voor, ciat in de.Zondagschool de 
school-idee niet op den voorgrond trede; en dat de ouder,:;; 
zich niet gaan wijsmaken, dat de Zondagschool- de plaats 

,kan innemen van de Christelijke School. Heeft men niets' 
dan, een Zondagschool, dan blijft ·er een zeer gevaarlijk dua
lism'e bestaan in de opvoeding onzer kinderen. Dan staan 
daarin 24 uren godsdienstl06s onderwijs tegenover, zeg 2 

"UUf, onderwijs, waarin met God en zijn dienst wordt gere
kend. Wat resultaat men verwachten kan, is gemakkelijk 
te berekenen. 

·6. De Zondagschool als Evangelisatie-middel moet 
uitgaan van de kerk als instituut; terwijl de Zondagschool 
als aanvuUing of correctief van de huis-catechisatie krach
tens haren aard behoort uit te gaan van particulier initia
tief. Hierm'ede.1s niet ontkend, dat de kerk, zoo het partieu
lier initiatief in gebreke 'hlijft, deze zaak niet tel' !hand zou 
mogen nemen. In ieder geval zal' de Zondagschool onder 
strict kerkelijk toezicht moeten staan, opdat zij onder ons 
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niet kweeke een zoogenaamd "Christendom boven' geloofs
verdeeldheid,". Er is misschien geen enkel middel in den 
tegenwoordigen tijd, dat'meer dan deZondagschool, zooals 
die- rondom ons bestaat. de verfiauwing der grenzen bevor-
du~ , 

* * *- * * 
Bet bovenstaande is het resultaat 'van ons onderzoek 

historisch en thetisch. We hopen dat de Synode in den 
geest van ons rapport wijze 'besluiten mage nemen ter waar
borging van de christeli jke opvoeding van de verbonds-
jeugd. 's Heeren Geest leide u daartoe! . 

. De commissie ad hoc, 
E. J. TUUK. 
L. BERKHOF. 
J. M. GHYSELS. 
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RAPPORT UITBREIDING HEIDEN ZENDING. 

Weleerwaarde en Eerwaarde Vaders en Broedecen 
in den Heere, heil en vrede. 

Vo1gens opdracht der Synode van 1916 (zie acta 1916, 
pag. 19 en 20, Art 3en Art 51, pag. 52) heeft uwe commissie 
de eer en het genoegen u het vo1gende te rapporteeren. 
. Hare opdracht 1uidt a1s vo1gt: "Voor de verdere uit-

, breidiilg onzer Heidenzending benoeme -de Synode eene 
,/Commissie, die de zaak van alIe zijden onderzoeke, en dan 

de Synode van 1918 te dienen met een volledig rapport." 
Onder inroeping van de hulpe des Heeren en inwachting 
van de leiding- des Heiligen-Geestes meent,.uwe commissie 
aan hare adviezen eene nadere toelichting te do en vooraf
gaan. 

Uwe ·Commissie is van oordeel, dat de' onderscheiding, 
die er gerilaakt wordt tusschen zending onder de heidenen 
in eigen land onder den naam van "home ,mission" en zen
ding onder de heidenen in het buiten1and onder den naam 
van "foreign mission''. oll'bijbelsch en onjuist is en aan de 
heidenzending inzo'nderheid in eigen -land niet voordeelig 
is, wijl dat woord "foreign mission" voor velen een bijzon
dere bekoring schijnt te hebben enheelwat hooger geschat 

- wordt dan de zending onder de heiden en in eigen land. 
Uwe :Commissie is dan ook van oordee! dat het beter ware 
te spreken van heidenzending, onverschillig of deze in eige~_ 
land of inhet buiten1and gedreven wordt. Heidenen zijn 
'heid~nen, onverschillig of zij in. New-Mexico of in de hin
l1enlande1n van Zuid-'Afrika wonen; zending onder de eer~' 
sterr is even beteekenisvol dan onder de laatsten. 

De Heilige Schrift kent slechts drieer1ei Zen ding : on
der Heidenen, J oden en Verstrooiden. Eerst later begon 
men te spreken van "buitenlandsche zending" in den zin 
van ,.foreign mission". Onze overtuiging is, dat men dien
de eigenlijk niet de onderscheiding te maken tusschen: bui
tenlandsche heidenzending en heidenzending in eigen land. 
,Dit lei-dt tnt verwarring. 'Wij dienen ons te houden aan 
den term "heidenzending", onverschillig waar deze gedre
ven wordt. Dit'schijnt noodig te zij1T" om alle voorliefde 
voor den term "foreign mission" tegen te gaan. Immers 
toen in vroeger- jaren onze kerken hare gaven offerden voor 
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de.Zending onder de Jaden 'in Nederland dac'ht men er niet 
aan dit met den na~m van Buitenlandsche' Jodenzending- te 
bestempelen. Ev:enmin spreken de kerke;n tegenwoordig 
van een "foreign Jewish Mission". Waarom dan in beti"ek
king tot de heidenzending deze ol1:qoodige en ove~bodige 
onderscheiding tusschen "foreign~J en "home mission". Ret 
wiI ons voorkomen, dat het woord buitenlandsch of "for-:
eign" voar velen bijzonq.er aantrekkelijk "Schijnt gewo.rdell 
te zijn en heeft langzamerhand geleid tot geririgschatting 
en zelfs bij sommigen tot mipachting ouzer eigene Heiden-· 
'.zending onder de oorspronkelijke btwoners van ons eigen 
Ianet. Derhalve meent uwe COlTImis~sie het noodig 'met ua-
druk het uit te spreken dat er' tusschen 'heidenzeriding in 
eigen lando! in het buitenland wezenlijk geen verschil be- . 
staat, al stemt uwe Commissie toe, dat, om zich' een naam 
te maken, -het woorq: "foreign mission" (buitenlandsche 
zending) met voorkeur l1aar zeer verre landen, een bijzon
dere ldank schijnt te 'bebben .in onzen tijd. 

Ret wil uwe 'Commissie v-oorkome-n, dat de vraag aan 
de kerken naar uitbreiding der heidenzending,- vooral, met 
het ~og op het Buitenland, uit een vierderlei bron ontspron-· 
gen IS: 

a. 'Navolging van wat anderen doen; 
'b. Opgekomen bepleiting v~~r Z uid-Amerika. 
c. Studenteri, die zendeling. willen worden en naar 

'het buitenland uitgezonden; en' 
d. De begeerte naar uitbreiding tengevolge van de· 

steeds toenemende overtuiging, dat ons "yolk nieer kon doen 
voor heidenzending. 

Uwe Commissie meent hierop het volgende fe llloeten 
,an twoorden : 

a. Leidend motief va or onze kerken moet niet zijn am 
anderen na te volgen, maar dat voor 's Heeren Kerk maet 
gelden: wat de Heere door Zijn Geest de Kerk toeroept in 
ver5and m<;t debijzondere leidingen Zijner goddelijke 
Voprzienigheid; 

b. Punt 'h kan :qiet als een zelfstandige zaak be-· 
schQuwd maar dient alleen als een onder vele voorstellen 
gerangschikt te worden; . . 
. 'c. Studenten kun nen geen zendingsvelden bepalen, 'want 
dan· zouden bijv. een tiental studenten, die ieder een bij
zonder -geliefkoosd veld op 't oog hebben, onze kerken .er 
toe noodzaken om. minstens een tiental buitenlandsche zen- . 

• 
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H,et onmogelijke hiervan springt 

, .. d. Bij het laatstgenoemde puntkan uwe Commissie 
zich het best aansluiteri, want dit laatste is eell natuurlijke 
begeerte, uit liefde voor zending geboren, van hen, die be
ge_eren, dat h-et I(oninkrijk Gods zich uitbreide, ma~r dan 

. oak in onderwerp-ing aal1 Zijnen \1\1il en erkenning van 
Zijne leiding'met onze Kerken in al haren zendingsarbeid. 

In aansll.liting met laatstgenoemde meent dan oak uwe' 
~~ommissie- dat uitbreiding naar buiten kan, als n.1. er goede 
grand en voor zijn en de mogelijkheid van uitvoering dui
delijk is. 

,Naar hetgeen zich in de laatste jaren in- den boezem 
onzer kerken openoaarde zijn er inzonderheio. een viertal 
gelegenheden om onze heidenzending uit te breiden: 

1. Uitbreidirig van onze onder _ 's Heeren leidillg aan
genomen Indianen Zending naar Zuid-Amerika, die geleide
lijkkan ,bereikt worden over Mexico en "Central America"; 

2. Afrika; vooral in het Centrum; . 
3. Azie, bij voorkeur China; en 
4. De Mohammedanen ,vereld, _of schoon het een open 

vraag is of de zendingsarbeid onder Mohammed's volgelin' 
gen heiden zen ding in eigerilijken zin kan worden genoemq. 

Nu ligt het natuurlijk op den weg def Synode als de 
breedste vergadering onzer -kerken om een veld of veld_ef.!. 
uit te kiezen. Zij doet dit onder aanroeping van's Heeren 
naam en in wachting van de leiding des Geestes. Zou -de 
Synode daartoe dadelijk kUhne~ overgaan dan ware een 
groote stap gedaan en ZOll wellicht bij de leiders en het 
yolk de meeste eenstemmig-heid te verkrijgen zijn. Kan 
echter staande de vergadering de Synode nag niet tot eene 
keuze kamen, dan dient eene ~commissie van onderzaek VQI
-mac'ht -t.e- ontvangen am tot in de kleinste bijzonderheden' 
'een onderzoek te kunnen -do en, voornamelijk ook een ver
kenningsreis te maken om in loco de zaken te onderzoeken. 
Mocht echter de Synode voldoende licht hebben om nu een 
keuze te doen dan dienen er maatregelen genom en te wor
den wat -:betreft uitzending, bet verzamelen van middelen, 
werkkrachten en alles wat bij hel apenen van een nieuw 
heidenzendingsveld vereischt wordt en vooral· oak niet te 
vergeten de bepaling van·de wijze van werken op het nieuw 
te kiezen veld. Uwe Commissie meent, zander ·daarrloor 
ongunstig te willen veroord-eelen de huidige wijze van b~
heer onzer heidenzending in New-Mexico, dat tach 4eze 



wijze van werken zeer kostbaar is en niet gebleken ishet 
d(,)elmatigst te zijn. De ervaring is de beste leermeesteres 
en uwe Commissie is van oorded, dat de Paulinische wijze 
van zending drijven onder- de heidenen op een nieuw 'te 
aanvaarden veld de voorkeur ZOll verdienen als meer schrif- . 
tunrlijk en doelmatig. 

Eindelijk is het uwe Commissie niet gelukt om op be
vredigende wijze antwoord te geven op de vraag: "wat on
geveer de 'kosten zouden zijn om een nieuw veld te begin
nen." Hiera?-ll vooraf gaan zoovele vragen, die eerst dieneri 
beantwoord, aleer eenige begrooting zou kunnen worden 
gemaakt. Het geld-vraagstuk. van gansch geen geringe 
beteekenis, hangt vooraf samen met de wijze waarop ge
werkt zal worden. Hoe vele en hoedanige gebouwen op 
den duur zouden moeten verrijzen beheerscht grootendeels 
het onkosten-vraagstuk. Duur wordt een zen ding niet door 
den zendingsarbeid maar door' de gebouwen. 

.. Mocht de Synode besluiten om op het nieuw te kiezen 
zendingsveld de Paulinische zendingsmethode te doen in 
werking treden en twee zendelingen met twee tolken voor 
d-en arbeid af te zonderen dan zouden de eerste jaren althans 
de onkosten jaarlijks zoo ongeveer $8,000 of hoogstens 
$10,000 'beloopen. Alles hangt hier af van de vraag hoe 
breed men de zaak zil aanvangen, 

Eindelijk meent uwe Commissie u het volgende advies 
" t~r u wer ernstige en biddende overweging te moeten over
leggen: 

De keuzezij !liet Afrika, ;China noch onder de Moham-
medanen, omdat: 

a. Wij in de Indi"anen Zending georienteerd zijn; • 
b. Wij zelfstandig dienen te werken; 
C,. (i-od in onze nabij'heid "vele velden wit am, te oog

sten" geeft; 
-- d. God iIJ. Zijne voorzienige leiding ons aanwijst, dat 

uitbreiding onzer Heidenzendinge zich zoo nauw mogelijk 
aan onze ze'nding in New Mexico aansluite'; 

e. Deze -uit'breiding door de meesten gewild is; en 
. f. Voor inspectie, uitgaven en bewerking het me~st in 

over~enstemming is met de betrekkelijk geringe draag
kracht onzer kerkengroep. 

Doch de keuze zij uit):lreiding onzer huidige Indianen 
Zending- tot over wat wij gewoon zijn te noemen: "Latin 

",!,--omerica" beginnen'de fmet IMexico voorts door Central ~ 
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America en eindelijk als hOt doelwit om na te jagen Zuid-
Amerika. . 

Gronden: 
\ 1. Onze kerken zijn aanvankelijk georienteerd in de 

Indianenzending en hebben alzoo daarin een :v:jngerwij~ing 
om er mee door te gaan en dat wijst als vanzelf naar de In

. dian en in Zuid"Amerika als doelwit der uitbreiding. 
2. De beste gelegei:theid om dit geleidelijk aan te leg

gen, naarmate de draagkracht het toelaat. 
3. Een anderen weg 'in te slaan zou op eene misluk

king kunnen uitloope~; 
a. omdat verbrokkeling derkrae)lt bijnaniet te voor-

komen zou zijn; en ~ 
b. omdat ·medewerking met anderen het. gevaar met 

zich brengt dat men zijn eigen confession eel kara~·der in
bo'et ~n zijn zeggenschap, zoo noodig in leer ·en tucht, ver
liest. 

. U in deze alleszins g~wichtige zaak '5 Heeren leiding, 
genade en wijsheid toebiddende, 

, Met eerbied onderworpen, 
U we ,Commissie, 

M.VAN V,ESSEM, Voorz. 
K W. FORTUIN, rapp. 

1". S. Ds. H. C· Bode die vanwege ongesteldheid onze ver
gaderingen (liet kon bijwonen behoudt voor zich het 
recht 'Om een minderheidsrapport in te dienen. 



RAPPORT van' de helft der Com. benoemd om ·advies te 
geven aan de e.k: Synode inzakede vraag: Of de kerke
raad met de censure maet doorgaan~ indien een lid, onder 
behandeling zijnde, voor-zijn Iidmaatschap heeft bedankt. _ 
(Zie Art. 44 en 51 der Syn. Acta 1916.) 

Eerwaarde Vaders en" Broeders, 

Het is uwe Com ... niet gelukt om tot eenstemmigheid 
te'geraken, en daar'om komen wij, tot u-rnet-een rapport van 
een deel der Com .. Daar het onder ons in de laatste jaren 
haast gewoonte is geworden:- om twee rapporten over de
zelfde--zaak te ontvangen, is het 11!isschien niet noodig eene 
verontschuldiging dienaallgaande in te brengen. 

Ter zake dan. Zooals u bekend is bestaan _er over de 
bovengestelde kwestie twee tegenover elkander~staande be
schou"vingen. _ De eerste wil het bedanken voor het lid
maatschap als' geheel ongeldig beschouwen, en dus door
gaan met de censure, terwijl de tweede iemand, die bedank
te, niet langer ais lidmaat wil beschouwd hebben, waarme
de de verdere behandeling dan noodwendig vervait. Onder:" 
geteekenden n~men het laa-tstgenoemde stand punt in. 

Daar het in het spreken en schrijvell oy'er de onderhavi
ge kwestie is gebleken dat men elkan-der niet, altijd goed be

, greep, willen wij, am misverstand te voorkomen vooraf zeg..., 
gen, waar het aI, en niet over gaat. 

1. Het gaat er niet over of de kerk weI getrouw tucht 
moet oefenen over hen die leden der _kerk zijn. Dit wordt 
door 'beide zijden toegestemd. 

2. Ook niet of de kerkelijke tucht moet gaan over hen 
die,geeJl leden del' kerk zijn. Dit wordt door beide beschou-
wingen ontkend naar I Cor. 5 :12-13. _ . 

3. Ook niet, of het bedanken voor het. lidmaatschap 
der kerk in den regel niet eene groote zonde is. Dit wordt 
door beide zijden bevestigend beantwoord. 

4. WeI gaat het over de vraag, of iemand die voor zijn 
lidmaatschap heeft bedankt. door de kerk nog als lid mag _ 
en moet worde_n beschoawd, en mitsdien nog yoonverp van 
de tucht kan zijn.- De al1dere zijde beantwoordt die -vraag 
bevestigend, wij olltkennend. ' 

5. Of het bedanken van een lid als formeel gel dig 
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~ :moet -worden beschouwd, zoodat een kerkeraad niet anders 
kan en mag dan ten slattc -daarin berusten,de verantwooi:
<lelijkheid van dat bedanken geheel aan den p.ersoon overla
ten de. Van de and'ere zijde \vordt die vraag ontkennend,be
antwoord, door '0115 bevestigerid. 

6. Indien alontkend moet worden het rech~ om te be
danken met het doel om zich' bij 'cene andere 'kerkformatie 
aan te sluiten, of het dan oak als geldig .moet worden bec 
'SChOl1Wd, indien iemand zulk5 doct 'met het doel .om zic'h 
geheel aan de kerk te onttrekken en de tucht te ontgaan. D'c 
andere zijde beantwoordt deze -vraag ontkennend, wij be
vestigcl1d. 

Hiermede hebben wjj 11n reeds .011S standpunt duide1ijk 
aangegeven, en wij zullen dit nu trachten te staven en 
duidclijk te maken met de volgende bewijzen; . 

I. remand wordt door eene vrije wilskeuze lid -of 
mondig lid van de zichtbare georganis~erde (gelnstitueer
de) kerk. Dit argument plaatsen wij voorop. Immers de 
wijze waarop iemand lid der kerk wordt, bepaalt ook hoe hij 
wederom witen de kerk komen kan. 

lVIen lette er bijzonder op, dat ,vij zeiden: "van de 
zichtbare, georganiseerde kerk". (Niet de onzi'chtbare.) 
\lVel zijn de zichtbare en onzichtbare kerk geen twee ver
schillende kerken, ma'ar toeh is er· een belangrijk verschil. 
De zichtbare-is iets meer dan de onzichtbare. De eerste is 
de zichtbare, geinstitueerde openbaring van de laatste. 
Deze zichtbare openbaring -nu kornt middellijk tot stand, 
en wei door bemiddeling 'van mense'hen, van feilbare' men
schen, en die zich dus oak in dien gewichtigen arbeid am 
als middelen in Gods hand dekerk tot zichtbareopenbaring 
te brengen, zich kunnen vergissen en soms werkelijk ver
gissen. Beschouwen \-vij echter de kerk als onzichtbaar als 
het lichaam van ;Christus, dan moeten wij er op letten, dat 
iemand daar lid van -_wordt geheel zander zijne wilskeuze, 
absoluut onmiddellijk, zOlider zijn wilskeuzeof de mede
werking van anderen. I-lij wordt als zoodanig lid door de 
wedergeboorte, door inwendige roeping. In ,dien zin kan 
hij zichzelven dat lidmaatschap ook 'niet ontnemen al wilde 

. hij zulks. Evenmin kan de kerk door de tucht iemand dat 
lidmaatschap onthemen, al sneed men iemand weI honderd-
maal af als lid van de zichtbare kerk. De kerkelijke tucht 
sluit al1~en formee1 en offici eel buiten de zichtbare, georga
niseerde' kerk, en verklaart tevens, dat iridien -de 'afgesnede- . 
~1e in zijn hart is, zooals hij zich uitwendig openb~~rt, hij 
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oak niet behoort aan de onzichtbare kerk; dus er nboit aan 
behoord he eft. Behoorde hij aan de onzichtbare kerk,dan 
blijft hij daaraanvoor eeuwig. Het gaat hier dus in geenen 
deele over het lidmaatschap der onzichtbare kerk. Gansch 
anders staat het echter ,met het lid worden, en dus ook lid 
blijven v'an de zichtbare georganiseerde kerk. Daarin is' de
wilskeuze van het lideene belangrijke factor. Niet in Pela
giaanschen of Arminiaanschen zin alsof de ker-k on tstond 
door de vrije wilskeuze van den natuurlijke,n mensch, niet 
in Collegialistischen zin, alsof de zichtbare kerk het eenige 
is, en niet de openbaring van de onzichtbare, neen, 'maar weI 
alzoo, dat'God daarin middellijk te 'we,k gaat, met den 
mensch handelt als met 'een redelijk, will end vvezeu; en dat 
daaroll1 God -den 'mensch ge_willig rnaakt om in gemeen:" 
schap met-anderen als lid van de zichtbare kerk 'Op te tre
den. De eerste en diepste 'Oorzaak voor het lid worden,. 
zelfs van de zidht15are kerk is steeds God. Niemand wordt 
lid dan door Gods beste!, hetzij in zijn gunst of onder zijn, 
toelating. Zelfs Judas wordt apostel naar Gods besteL 
Do.ch de wilskeuze van het lid is eene va,n de tweede oorza- -
ken, van de middelen welke 'God daartoe gebruikt. Dit 
blijkt duidelijk, indien men eenvoudig nagaat alles wat 
iemand doen 'moet'om lid van eene kerk te worden. De per
soon moet het zelf eerst willen. Al zou eene kerk 0 zoo· 
gaar:ne ,een zeker persO'on als lid willen hebben, en hij wil 
het zelve niet, dan is het onmogelijk hem te krijgen. Hij 
moet er toe besluiten_ en zich formeel aanmelden bij den 
kerkeraad, en dan ,moet die .kerkeraad het ook willen, en zijn 
verzoek inwil1igen. Wil hij later weg naar eene andere kerk,. 
dan heeft hij daartoe het volle recht. Wordt hij ontrouw 
en wil de kerkeraad hem .niet langer hebben, dan kan die 
hem, zelfs tegen zijn wil, uitsluiten. Uit dit alles blijkt dui
delijk, dat de wi! van beide partijen noodig is om lid te wor
den, dat de o'nwil van eene partij v·old-oende -is 'om het te 
'keeren, en dat oak de wi! van een van beide partijen het 
recht heeft om het lidmaatschap te verbr<,ken. 

2. 'Ons -tweede argument is, dat de andete beschou
wing niet weI consequent kan worden toegepast in de prak
tijk. Omdat de "theorie verkeerd is, loopt men in de prak
tijk vast, en deinst men voor de consequenties -terug. \i\f el' 
hebben kort na de Reformatie sommige kerken dit trachten 
te doen, en zelfs -gecensureerd personen, die zich tegen den 
wil van den kerkeraad bij een andere kerkgemeenschap had
den aangesloten. Men leefde toen nog insommige opzichten ' 



in 'de Ro'ohlsche,;bescllOuwii-ig:,: 0ver, de,~ kerk, '>en'· Narn· het 
standpunt in;,. dat~,,'er \lriaar;'"eene:~war>e ~ichtbare- ,}{~rk ·was', 
Doeh, -dat _ word!; jIu,_, door n'ret, ,een.:G:e'refor;me;erde ':·tn-eer i:\r.er--:
dedigd. , c,Vall . de: "andere. _zijde:_-stemt ',:men ··uan ook' gere:eae;" 
lijk toe, dat,ulen.-niet ni..et ,de tuC:ht"·m.oe1(V-'er~olgeRpets,one'n; 
die naar eene a_udere, minder, zuiye.re -kel'kformatie ·,-ov,er.,. 
gaan, zelfs: .. dan -niet, wanneer_ zij' zouden: -gaall 'om ,redenen 
die hen :censurabel 'Zou-den' maken, indie'll zij in' de kerk' ble
ven b.v. als_ eeIl :Iid Arminiaansch: is. geworden 'Of. een -lid. 
van de .Loge is. ,Door -dit aIles 'toe,,-te- geveo" heeft men in -
begins~Lons s1:andpunt i-ngenOlnen:, Maar m,en wil'claar dari 
nog 'eene' uitzohdering op maken n.-1. deze, dat' iemand '11iet 
mag bedan:ken ais hij'on,ci-er,censuur is .. ;Nu willenwiJ·ga-ar~ 
ne toestemmen, dat be-cl-anken onder die' omstandighede~ in 
den regel eene· zeer.'-zondige daad is, een daad' van onttbuw, 
een ro-ekeloos verbreken vaIl eene pI~chtige, belofte. '1-1aar 
d'at aUes neemt ni'et weg, d,at een- gecensureerd lid toch'!een 
mondig lid is, ,~n .dus zijn r~cht ;tot -v:rije besliss-ing' heeft. 
Form~el moet ,h,em .du~~- ZOQ goed, aI,S eenig ander lid .het 
recht tot bedanken .worden toegekend, a1 wordt daarmede 
allerminst zijn.daad. gOedgeke:uni. 
, 3 .. Onze 'beschou~ing- l"eidt nieLtoJ verlamming. van cl~ 

kerkelijke tucht,- ma~r- tot eene meer ·juiste ·-toepassjng· et 
van. 

Ret doel van de,Jucht·is hyeee.rlei n.1. :,'a.' Zuivering van 
de kerk;b. verbetering van het. verrottendelid. VVat nu 

. het 'eerste puntl5etreft, is· het tach zeer duidelijk, datde 
tucht niet .noodig is, om de kerk foe zui'veren van ie-mana, die 
zelf de kerk reeds verla ten ,heeft. 

Met het oog op het tweede punt 'heeftde andere be" 
schouwirig zich- zeer' st,erk--zoeken te maken:, -,Men plaatst 
zich in' -den regel, TIiet op het standpunt ,van,recht _maar van 
utiliteit. _ Men vraagt dan .nlet h~b-ben wij nog ,:recht"9P ,den 
persoon ·die reeds bedankte,1mag· hij. nDg voorwerp der tucht 
zijn? maarwe1 :vVatgoed kan zoo iemand de .tuchtdoen en 
wat gDed kan de tuchtover ,hem. doe'}'a1s waars,chuwing 
aan .andererr? Tadien echter het 'recht .tot de tucht ont
breekt,- dan,_ mag vall:net, nut; of Noor -den- 'persoon ,zelf of 
ais voorbeeld voor anderen, geea spr<j.ke,'wezen ... ' De k~rk 
mag alleen meLde. tuchL treffen, diebinnen haar eigen 
kring zijn. Maar zeHsindienwijonsp1aatsen op·het stand
punt van het nut en de zaakzie1kundig en opvoedkundig 
beschouwen, ,dan is het zeer te betwijfelen of zood.anige toe
passing der tucht, weI ha,ar gezag zal·verhoogen, eli tot ver-
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betering van den per soon . ,zeIf' en van anderen' zal leiden~ . 
Gebruik van gezag waartoe, op zijn zaehtst gezegd, het 
reeht zeer twijfelaehtig is, heeft steed~ geleid tot veraehc 
tirtg er van, en verzet er tegen, naarmate het bewustz;ijn 
van persoonlijk recht toena'lTI. . Denkt aan OU9.ets die hun 
gezag op de spits zoekep. te drijven. 

4. Ieman.d die niet la"ger als lid der kerk wil' he
schouwd" worden, toch tt;! censureeren en af te snijden, is in 
den diepsten grand perseeutie, vervolging am den gods
dienst. Aile godsdienstvervolging is eene paging am door 
een zekeren dwang. in een godsdienstigen kring ie ~houden 
of te breng.en h.v. de v.ervolging door de'heidenen in de eer
ste eeuwen na Chr., de vervolging tijdens de Reformatie 
door de Roomschen, de vervolging tijdens de Afscheiding in 
Nederland. Zulk eene hierarchie is in flagranten strijd met 
het protestantsehe begrip van vrijheid oak inzake den gods
.dienst. 

5. De andere beschouwing is nog eene na werking 
'Van het Roomsche kerkhegrip. Rome onderscheidt niet 
tusschen zichtbare en onzic"htbare kerk. Er is slechts eene 
zichtbare kerk, en die kerk"is zii zel(en zij 'alleen. Die niet 
lid van die kerk is, gaat verloren. Die kerk heeft van 
Godswege het reeht am te traehten "lien binnen die kerk te 
brengen, desnoods met 'geweld, en moet 'Ook allen in- de kerk 
trachten te houden, oak desnoods met geweld. Oak meent 
:zij den opdraeht te hebben am den ban uit te spreken over 
"lien die niet tot de kerk behooren., hetwelk dan oak op be
paalde tijden geregeld gesehiedt. Van geheel die besehou
wing moeten wij gereformeerden echter niets ·hebben. 

6. Ons standpunt komt oak geheel overeen met clat 
van de voornaamste autoriteiten in gereformeerd kerk
recht. Zonder u te vermoeien met lange citaten, willen wij 
:alleen ,naar' de volgende v-erwijzen: 

a.'. Voetius Po. Eed. I, § 4 In zijn verhandeling over 
·de zichtbare georganiseerde kerk beschrijft hij die als eene 
."vereeniging vrijwillig aangegaan". 

b. Prof. Rutgers in zijn notes over de D. K. Art. 61 
-en 32 erkent 'het recht van een lid om' zelf te besliss'en, of 
-hij, en waar hij lid wil zijn. 

c. -Prof. Bouwma nee-mt geheel hetzelfde standpunt in. 
Zie zijn boek De KerkeEjke Ttleht, pag. 155-166. 

d. Zie oak, Ds. Jansen in zijn boek De Kerkelijke 
Tueht, pag. 141-149. 

e. Dr. H. H. Kuyper in De I-Ieraut, No. 2022. 
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f. Meer nag .dan deze persoonlijke,ttitspraken hebben 
gewieht de tiitspraken van breederekerkelijke vergaderin-, 
gen. Eenparig heeft zieh in dengeest van on,?e besehott
wing uitgesproken de synodale vergadering van de Gere
formeerde Kerken in Nederland, gehouden te Middelbt1rg 
in 1896, en later is die uitspraak nog wederom bevestigd 
door de synode van Utrecht in 1905. Al die jaren is in de 
praktijk daarnaar gehandeld tot nu toe. 

g. '.ook in onze Kerken wardt, zoo' riiet overed, tach" ·op 
de rneeste plaatsen, reeds jaren lang in dien geest' 'ge
handeld. 

h. Zoove.r wij konden nagaan wordt oak in dien geest 
gehandeld door de Presbyteriaansche Kerken in ons land. 

7. Onze beschouwing is oak in overeellstemming met 
de gegevens der H. Schrift. WeI wordt deze kwestk niet 
techtstreeks behandeld, maar tach zijdelings er op ge-
wezen: 

a. Vooreerst is het at opmerkel,ijk, dat het nergens ii1 
de Sehrift wordt geleerd, dat iemand a11een door kerkelijke 
tucht buiten de zichtbar-e gelnstitueerd~ gemeente 'komen 
kan.. Zulks zOtt 'Yel noodig -geweest zijn, indien de Koning 
der kerk dien regel in de kerk wilde gevolgd hebben. Im
-mers in geene andere orgariisa tie is zulk een rege'l, en reeds 
in de eerste tijdell hebben zich' persouen aan de gemeente 
onitrokken, en de. wer-eld wederom lief gekregen. 

b. Wellegt de Schrift er nadrukop dat~e Heere een, 
gewi11ig volk wil 'hebben. 

c. Tijdens Jezus' omwandeling "op aarde was er nog 
weI geen·ge.organiseerde kerk. M'aar toch zien,wij in Jezus 
en zijne discipelen eene preformatie van de kerl~. En to en 
vele van J ezus discipelen zich terugtr.,kken en ni·et meer 
met Hem wandel den, heeft J ezus' hen niet met een SOOft 
van censuur of ban vervolgd, maar zeHs, tot zijne overgeble
vene discipelen, gezegd: "Wilt gij ook niet weggaan?" en 
heeft daarmede dus z~er duidelijk hunne wilskeuze in dat 
opzicht erkend. 

d. In I Cor. 7 :12-13 zegt Paulus tot de gemeente, 
dat zij met twee klassen van goddeloozen in aanraking 

-komt n.1. een in de .gemeente, en een daarbuiten. 'Van de 
eerste klas moeterr de geloovigen zich afscheiden wat de 
gemeenschap del' .heiligen bet,reft, ja die buiten de gerheen
te sluiten. Van de' tweede kunnen zij in de geworte sam en:.. 
leving zich niet geheel afstheiden, en behoeft de gemeente 
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o:ok 'geeI;le -6fficieele -veroordeeiing 'o~er' hit te' s,pfe~en,. '\vant 
diebuiten zijn obrdeelt God. ' ,,', ".,' '" ': 

e. Dan w'Drdt ~soms -'ouk ,'genoenid- G9-1.:'5":12~ Deze: 
tekst 'is- 'echter niet -afdoe'rlde, 'orildat- er' 'e-enig' v,:t":sc\hil}s over:. 
devertaling en de exegese,,'Ekbesteerttneest gev61g£1~ver
talirig' is~:_,,{)ch"da.~ z·ij '-'zich~ze1ve'~' "afsneden;-(F~ ~ii ,ohiusti'g 
nlake,n.".' Toch"zijrr er-die'het passiid 6verzetteri:,' Ook -is' 
het niet geheel zeket'of ,;afsnijd.en~'·:hief-wel zi:et:'bP:~tfshij-' 
den van .de··gemeente; al.is het zeei' -natuurEjk '-om 'het ·,alzQo . 

. op te vatten .• ' . 
f.' Van meer gewicht is 1 Joh. II :19. Over vertaling' 

~~1 ~xeg~se is. 'nier,_ geen--v,er:schiL _ Johannes spre:ekt.:hier 
van, ":de. d waalge.esten, "de voorlqopers "van ,den. an tkhrist" _ 
Zij, w.aren yroeg<=:r led,eq in volle geme,e~scl.1,a,p ~al1,-<;le 'zJcht
bare, georgan,~se.erde kerk, doch, zij kOn9,enJ1et er_ niet in 
ui,t11Oup,en, en_:wa.ren ze1f ~uif d,e, ge~~_erite_ge'g-aan" _en had,~ 
den daarmedehet bewijs geleverd, dat zijer eigenlijk nie£ 
toe behoorden. (Hier de kerk als onzicljtbaar genomen.) 
De gemeente hat! du's feitelijk niets; verloren, ja er' zeH:s bij 
ge~onrien.,' Dit"(vcirdt -doe gerreent~"t6t .troost en o.p'beurirtg 
geze~d. Doch~ eiliev:e, wat_ '~t::rno.e~igi.ng zqu daar, voOr de 
door dwa~ing geschok.te_ ie~~'el'l:te' in Egg.en, i.ildi-en' die anti-~ 
christen, np 'feitelijk_ 'n'og tot de' g,e1!leente beh-oordep, en zii' 
n~ nag' ino~st"'begin;nen met_ :de cen~uur eil,.ban. Johannes 
had 'dan'betergedaan de'gemeent(maar op te wekken tot 
krasse toepassing van de hicht. Hij oOl'deelt het'e'chtei' niet 
noodig om daatdp'te vvijzen.' '" , . . 

8. In de ?eriode direct nade Apostelen, to~ri: n1'en zeer' 
gestr,eng was "111 de' kerkelijke tucht, g'esttenge tucht -werd 
'l1itge6efend:-dv~r ,hen -die uit -vr-ee-s of z\v'aJ~heid:-W'aren ge':
vaIl-en,' en men"den.-weg"zeer' moeilij}{ "riiaakte voor hen, die 
tot -het ,heide'ndoin: "'\varen' terpggekeerd" wanneer zij _later 
vvedei.--om ,verrschten' bpgenomen t~ 'wor-den'-i11 de kerk, heb.: 
ben ,_vij :toch 'niet's ktt.nnen vit1d~h'- vin: eeii 'soo~t censuur of 

, tucht over hen, die reeds '4e- ge~eente hciddeh verla ten', en, 
njet we'ns'chten tel'tig-"t"e -keeren. Zie hierover' Christian 
Archaeology by Bennett en History of the Christian Church 
by Shaff. Vol: I'en,II. ' ' 

9. In de D. K.en onzeBelijdenls wordt dit 'pnnt niet 
direct tersprake gebracchf.· ·Alleen willen' wij wijzen op' 
Art.' XXNIH NedConfessie, waarin gezegd wordt,' dat 
ieder s.¢hu1dig is iich bij de w'are'_kerk te voegen. ' . Dat is' 
gus- een plicht,een werk, eene: .wilskeu'ze, en' toon~' dit's' dui
delijk aan, dat iemand midMllijk eri'we:t door z'ijndgen 
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vrije daad lid wordt van de zichtbare georganiseerde kerk. 
Op bovengenoemde grollQ.en ZOll ons ~dvies aan de ker-

ke,n wezen;:/ . ,'-:::, "',:,;,." \,' ., 
1. Als een lid.rn~t.beslietheid.voo.r 'zijn lidmaatschap 

bedankt (hetzij hij onder censuur is of niet) dan'moet de 
kerkeraad in die officieele kennisge.ving berusten, ert mag 
hem- niet langer als )id der .gemeent~ ,b~schouw:en. 

2.. In den regel nel1~e de 'kerke'raad d?-t 'pedanken niet 
terstond aan; luaar wijie hem 'op het v<;!rkeerde van de zaak, 
.en' .trachte hem te bewegen het terug te nemen, en een ge
trouw.lid der kerk te.zijn, 

3. Indien hij tochbij zijn plan bUjlt, dan geve de ker
j<er,aad er d~. ge:t1)eent~ ,ke,nnis ,van, in den regel m·et de reden 
van zijn bedanken, en teekene in de notulen, nauwkeurig 
aan in .w.elke ,standing, ,en hoe- hij. de. gemeente, verlaten 
heeft .. 

4. De kerl{eraad late hem oak daar~a' ~i~t aan hem
~e'lven over, maar trachte -hem. te b~arbeiden en terug te 
brengen, li.1. als hij omzwerft buiten .de ·Chr. K·erk: 

5 .. Indi~n hij lat'er .wel~scht terug te keeren, dan eische 
de kerkeraad voldoening inzake zijn bedank~n, en iudieil hij 
toe!! onder- kerkeIijke behandelillg was; dan w-orde die zaak 
eerst vereffenq. va or de wederopllame. 

·6. Deze wederopname dient te geschieden door den 
kerkeraad van de goemeente w'aarin ,hij .. bedankte, 'Of, indien 
hij ilaar elders vei-huisde' met ·goedvinden van die-n kerke-
raad. . -

Uw dienstwillige broeders in ehr., 
J. VAN LONKHUYZEN" . 

. J. GROEN. 



-54-

UITBREIDING HEII>EN ZEN DING. 
(Minderheids Rapport.) 

Aan de Synode: 
Eerw. Broeders ,en Vadeis, 

Tot zijn leedwezen moet ondergeteekende U melden 
rlat hij zich niet in aUes bij de eonclusies van de andere 
broeders van de -ComID. aansluiten kan. Missch,ien komt 
het ook wel daardoor, dat hij wegens ongesteldheid uiet 
met Ihen vefigaderen k'on. Hij Imeent echter de vrijheid te 
moeten nemen te adviseeren, dat bij de overweging van 
nieu\ve veld en onder de heidenen .oak aah hetvolg-ende aari
dacht worde geschonken : 

.1. Er zijn voldoende ,gronden, waarom we, een nieuw 
veld zoeken. De onderscheidene instructies d';e in 1916 ter 
Syn9de kw.~me!1 getuigen er van. tk volsta met verwijzing 
daarnaar (zie Agendum 1916, p. VIII en IX). ,Om de al
daar aangevoerde redenen, meent hij, dat de Synodi': den 
moed z"ou hebben een nieuw veld te aanvaarq.en; 

2. Aangaande den naam, die dat nieuwe veld zou dra
gen, zau het zijns inziens gepast zijn dien van "Foreign 
Mis,sians" te, ,gebi"uiken: 

a. W'ij'l die naam alom buit-en ans zoo bekend is en 
het gebruik van eenen anderen naam ons in een verkeerd 
licht zall stellen; 

b. De naaJm geen principieel, noch bijbelsch bezwaar 
levert; 

c. De term "B,eathen Missions" minder 'wenschelijk 
voor den zendeling als odkvoor het yolk waaronder hij 
arbeidt. 

3. Bij ole beoordeeling der velden, meent hij dat China 
meer geschikt vaor OTIS is dan LZuid .... Amerika: ' 

a. ~ Wijl China zDovele inwoners heeft (400---450 Mil
lioen) en maar een taal, levend onder dezelfde regeering, 
geregeerd door dezelfde wetten. Zuid-Amerika daarente
gen vee! minde-r bevolkt, is veel m·eer 'heteflogeen ; 

b. De aantrekkelijke "low cost of liv1ing" in China, -
een inboorling kan men voor $50.00 per jllar huren; 

c. Ohina kan met behulp van de China Inland Mission 
geopend worden, want ze wi! DollS gratis helpen,' in de taal 
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te leeren, het veld te zoeken, en ons irtalle~ bij te ~taan(zie 
ingesloten brief). In Zuid-Amerlka heeft men geen derge
lij'k aanknoopingspunt;' 

d. In China worden er reeds onderscheideQe inboor
lingen door priv9.:te, personen, zoowel als door vereenigin
gen uit onze kerk oriderhouden; 

, e. In China is het yolk niet zoo verdeeld in rassen; in 
-Zuid-Amerika' neeft men "mixed races": Indianen, Span
jaarden en de "N a'tive Animists"; 

f. II) China is de zedelijke toestand gunstiger dan im 
Zuid-A·merika, en het zou niet zoovele problemen oplever~n' 
onder de bekeerlingen. (Er zijn plaatsen, w'tar in Zuid
A,merika over 50. percent onwettige geboorten zijn. Zie; 
Speer's Art., "Missionairy Review" 1910, p. 333.) 

g. De Chineezen kunnen bijna allen lezen. (Zie· 
"Standard Am. Encycl.'~.) Onze zendelingen weten hoe
moeilijk het is te werken onder Indianen die geen geschre-
ven schrift hadden. 

h. In Zuid-Amerika heeft Rome lang hare vesting, en. 
men zou in botsing komen. In China zijn groote velden: 
waar no:g nooit een zendeling geweest ,is. 

pm bovenstaande redenen 'meent ,ondergeteekende U 
te moeten adviseeren' het oog op ·China te vestigen. 

De Synode Gods zegen toewenschende, 
Met eerbied onderworpen, 

H. C. BODE. 

-
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TRAKTAA.; LITERATPUR. 

Aaricie Synode derChri~telijke Gereformeerde Kerk 
te houdef\ J uniJ9 .en volgende dagen, 1918. 

Waarde Broeders:-

De· apdracht die wij ontvingen wordt gevonden in de' 
Acta der Synodevan 1916, pag. 24, punt d. onder ,;Agendum 
voorstellen omtrent· PubEcatie Zak:en"~ Dlaar leest men: 
"pe- Synode-. publice,ere 'hare eigene ti."'actaat literatuU1~ in 
stede van da~rvo6r' te laten collecteeren voor tractaatge
nqotschappen (Gassis Grand Rapids West).' 

De Synod.e zorge vQor.het uitgeven van eigen tractaten 
(Classis Grand Rapids Oost). . 

Uwe Commissie adviseert niet op de voorstellen iri- te 
gaan,. 'maar eene cO-)TI·missie te benoemen, die pogingen in 
het werk stelt, bij de Chicago Tract Society zulke tractaten 
1:e drukken die ons bevrediging 'kunnen geven."- Goedge
keurd. 

* * * * * 
Ons rapport kan heel kort zijn. Zoowd Ihet besluit der 

Synode als de instructies betreffende dez'e zaak berusten op 
misverstand. '-'The Chicago Tract Society" is geen tractaat 
genootschap, maar een zendingsvereeniging, die evangeli
seerend arbeidt onder "our neiglhbors of foreigf!. speech", 
Polen, Italianen, Hongaren, 'Grieken, enz. Deze vereeniging 
legt zich weI toe op tractaatverspreiding, doch publiceert 
,in den regel haar' eigen tractaatliteratuur niet. 

Wellicht de beste weg om tot het gewenschte .doel te 
komen, zou zijn om als Synode te besluiten tot het oprichten 
v'an -een, ,,'Christian 'Reformed Bop.rd of Publication." 

Met eerbied onderworpen, 
Uwe Commissie, 

H. J. KUIPER. 
F. DOEZEMA. 
Z. J. SHERDA. 



, RAPPORT van de, ande~e heHt' derCommissie, benoemd 
om,agvies te geven aan,de e.k. SYnod~,.inz'ake deyr~ag: 
Of de .l{er~eraad _met ,pe c~risu:r~ moet vo~t1ga~n, indieri 
e,en lid" onder behande1ing .~ijndeJ voor ,zijJ;l ·1idm<,lat-

, .'" schap heeft bedankt., ' , 
'" ZieArt. 44 en 5.1 der Syn, Acta 1!J16. 

Eerwaarde Vaders ,en Broeders, 

De- rede'n,· wa~roni oridergetee:kenden met' een ander 
,rapport tot de Synode komen dan de Ibeide andyre Ieden 
uwer Com. ligt daarin dat w'ij het niet eens :lconden w'orden 
over de grondgedachte, waardoor het antw(Jord op de, on, 
gestelde vraag bepaald wordt. ' 

Dezegrondgedachte Ibefrelt de zicMbare kerk. Hier
tnede staan hvee andere- hoof.dg·edachten iIl'verband 11-.1. de 
op'vatting van het licimaatschap-. en van het recht in. de kerk. 
De'laatste twee begrippen worden door het eerste bepaalrl. 
Wij meencien, dat deze begrippen eerst een weinig·''Ont
v6uwd moesten 'worden, om- dan da'ar'uit een antwoord op de 
vraag ~d'er Synod'e af- te leiden. . 

,Wij behandelen dus eerst deze drie begrippen in den 
vorm der volgende vragen: 1., Is de . zichtbare kerk 'eene 
st-ichting van Christu's of van de ,g."e1oov:igen? '-2. Ontstaat 
hetlidmaatschap der zichtbare kerk door,Christns of door 
de geI'Oovigen? 3. Zijn de Ieden der zichtbare kerk alleen,on" 
derworpen aan 'het ge-zag van Chrisfns, of-heeft 'opk_de wil 
vanden mensch n;chtsgeldigheidin de kerk? '" ' • , 

Birj de b-eantwoor,d,ing van·deze vragen-·moeten lwij ·na-· 
fuurlijk van het objechefen niet v~n het subjectiel stand, 
punt uitgaan,. dus van God en niet van den :mensch, v:an de 
H· Schrift en niet van de historie of den leitelijkentoestand, 

1. Is de zichthare kerkeene stichting van Christus of 
van de geloovigen? Bij de beantwoording _van deze vi'aag 
lTIOeten we de aandacht vestigen op de volgende'punten: 
_ 1. In de oude gerelormeerde theologie sprak men van 
de kerk als coetus lidelium (v'erza:meling van geloovigen) 
en mater fidelinm (moedef der geloovigen). hden nien
!Wen tijd spreelkt men van organ-is,me en instituut. -Beide 
deze onderscheidingenhehben Ibetrekking op de zichtbare 
kerk. Zoo oak bij V'oetius. In zijn delinitie spreekt hiJ 
van de -zichtbare of insti.tutaire kerk, ·en omschrij'ft haar dan 
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van uit ,het Dogpunt van organisme. Men mag de onder
scheiding ~aJ? ,organisme en instituut dus niet vereenzelvi
gen met die van onzichtbare en 'zichtbare kerk. Dit is in 
strijd met -de algemeene .op:vatting in de gerefor,meerde theo
logie. ' De zaak, ',\"iaarover. wij rapporteeren maeten, wardt, 
door de leden uwer ,Com. dan oak niet in ver,band gebracht 
,met ,die onderscheidinge~J maar weI met de onderscheiding 
vah onzichtbare en zichtbare kerk. ·Nu wordt het SOlTIS zoo 
vQorgesteJ.d, dat de oll'zichtbare kerk is eene stichting van 
Christus, en de zichtbare kerk eene stichting van de geloo
vigen. 'En hieruit wordt dan afgelei~, dat er twee~rlei 
lidma;atschap der kerk is.Het eene is het lidmaatschap 
der onzichtbare kerk, dat ontstaat door de wedergeboorte, 
als ee.il daad van 'Christu~. En het andere is .bet lidmaat~ 
schap cler zichtbare !<erk, dat ontstaat door een vrije wi Is
daad der geloovigen zelve. Het is dus duidelijk dat deze 
gevoigtrekking aangaande het Dweeerlei lidmaatschap, en 
alles wact daaruit verder afgeleid wordt, staat of valt met 
de genoemde onderscheiding betreffende het ontstaan van 

,de onzichtbare -door IChristus en van de Izichtbare kerk door 
de gelbovigen. 

2. Voor de duidelijlkheid is het noodig, dat de begrip
pen onzichtbare en zichtbare 'kerk nog wat nader bepaaid 
worden. H·et begrip oll'zichthare kerk wordt soms in bree
den zin opgevat, en dan verstaat men daardoor de kerk also 
voorwerp des ·geloofs, het geestelijk Iichaam van Christus,. 
alle wedergeborenen .zoowel die in den hemel als dei or de; 
aarde zijn. 

Dochwanneer het begrip onzithtbare kerk gebruikt 
wordt in onderscheiding van 'zichtfbare kerk dan 'bedoden 
de genjformeerde theologen de kerk zooals die historisch op 
aarde, en weI als plaatselij[<:e kerk bestaat. Zij duiden daar
door geen twee onderscheidene kerken aan, maar de eene 
'plaatselijke ikerk, hetzelfde lichaam uit twee oogpunten of 
van twee zij-den. ,Doo]," onzi'chtbare kerk bedoelen de Gere
formeerden de kerk naar hare inwendige zijde, uit het oog-:
pu'nt van de verborgene eenrheid des geloofs, zooals God aI
leen haar Iziet. -Door zichtbare kerk verstaan zij dezelfde 
kerk, herzelfde lichaam vanlol ·led,en, maar dan uit het oog
punt van hunne belijdenis en leven. ,Dus twee zijden van 
dezelfde plaatselijke kerk naar de zaak, waarover .dit rap
port gaat, aIleen betrekking 'heeft op de plaatselijke ikerk, 
Imoet de onderscheidil1g van onzichtbare en zichtbare kerk 
ook aIleen daarop toegepast worden. 
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En dan hebben de gereformeerden nooit gesproken van 
twee plaatselijke Ikerken, de eene onzichtbaar en de'andere 
zichtbaar. ITe spreken van 'eene :onzichtbare kerk" los van 
een zichrbare kerk is een afgetrokken begrip, waaraarf geene 
werkelijkheid beantwoordt. Door onzichtbare kenk 'bedoelt 
men het 1ichaam def zkhtbare kerk naar hare inwendige 
zijde, welke wi} op 'zichzelf niet waarnemen kunnen. 

pok, maet er hier nag 'Op gewezen worden, dat het be
grip zichtbare kerk niet -noodw_endig -insluit dat hare org'a
nisatie volledig is. Ook Voetius heeft dit duidelijk aange
toond in zijne Verhandeling over de zichtbare kerk. \iVau
neer door de prediking clef Aposteleri menschen' tot het ge
loof in Christus gebracht werden, tradendezen ophetze1f.de 

. Dogeublik door 'hunne belijdenis van Christus in gemeen
schap met elkander alseen zichtbare plaatselijke kerk op, 
oak zander een geschrevell Belijdenis en .Kerkenorde, en 
zonder een kerkeraad. In' de Handelingen der Apostelen 
wordt doorloopend geleerd; dat er Gp eene plaats een zicht
bare kerk bestaat, wanneer ·claar rnenschen in Christus ge
looven en Hem :belijden en gemeens-chap der heiligen 
Defenen. 

3.. De vraag is, wat bedoelt men als men zegt, dat de 
zichtbare of getllstitu,eerde, d. i. gestichte, kerk ontstaat do'or 
eene vrije wilsdaad der ge1oovigen. Bedoelt men dat de 
zichtbare kerk door de geloovigen gesticht wordt en niet 
door Christus, en dat ·de onzichtbare kerk door Christns 

. alleen tot stand komt? Dan kdjgen wij twee kerken, de 
eene door de geloovigen aIleen, en de andere door Christus 
alleen gesticht. Dit kan toch de bedoeling !liet zijn. 

'Of 'bedoelt men, dat er cooperatie is van ·Christus en de 
-geloovigen, zoodat zij sarnen de ,plaatselijke kerk stich ten ? 
Dan zijn er twee stichters -van' de kerk. Dit :kan 'men ook 
niet !bedoelen, want dit Jzott Pe1agiaansch zijn. 

Of hedoelt men, dat IChristus de onzichtbare kerk 
sticht, en dat d.e geloovigen daaraan de zichtbare kerl.~. door 
hunne vrije wilsdaad toevoegen? 'Dan kr-ijgen we ee,ne 
kerk, die uit twee 'deelen bestaat. IHet eerste deel ontstaat 
dan door ·Christus, en het tweede deel door de geloovigen. 
Doch dit kan ook niet, want de H. ISchrift leert duidelijk, 
dat,de kerk een eenheid, een lichaam is. I 

Niel een van deze voorstellingen kan' door een gere1or
Imeerde, aanvaard worden. _ 

Bedoelt men dan dat Christuseen onzichtbare kerk 
. onmiddellijk sticht, en. de zichtbare kerk middellijk, n.1. 



:ooor lfi,~4del van. de, g~19()v,ig~n? IDan erkeht.:me,n, dat 
Chrl,stus' ook 'de .sti.cli,tex, :is ,val). -Jle,_i~ic,htbare k;erk, watit het 
llii~del, q.at .ieman,d .gebruikt .om. kts te dgen .ontstaan, is 
'niet de w~rke.nQe ,kracht" ,waardaar het o,ntstaat, maar dan 
kah men a:ok niet-'~eer' zeg;gen,- dat .de zichtbare kerk .ant,
.st~at~ d .. i; hare· oarz.<i"ctk 'hee~~,: in een vl:ije- _wilsdaad der ge
lo-ovigen. ,:D~n is .Christtls de stichter, zaowel van de zicht-:
b~re als van ,de anzicht"bare, kerk. 

. I ". 

Doch dan, zan men dit ,tach nog iOo kUnhen -al}vatte-n, 
datmen 'daardoor twee kerken bedoelt,' en dat Christus de 
anzichtbare kerk eerst sticht, .en dali late!" daor ,middel van 
de geloovigen de' zichtba~e kerk also :een -andete kerk. Of 
men 'ZOll 'het oak 'ZOD kunnen o,Pva-tterii "'dat Christus eerst. 
de anzichtbare kerk -sticht,- en dan ,later door -mi-ddel 'van de 
gelo:ovigen~ de 'zichtbare kerk daaraan toevoegt, Dan zon 
ge plaatselijke kerk uit twee ·deeIen· be-staan; het eene, deel 
onzichtlbaar en ,het tweede deel zichtbaat. Deze mechani
sehe opvatting is in strijdmet de I-I:. Sehrift. ·Wat de Han
delingen der Apastelen .on-s, leert aangaande het ontstaan 
der -plaatselijke_ kerken doet OilS duidelijk zien, dat zij ~iie 
gelooven in Christus oak dadelijk ais 'belijders van 'Christus 
in gemeenschap 'met elkander en dus als -zichtbare kerk op

. tr,eden. De zichtbare kerk is niet een afzonderlijke l::-erk" en 
oak niet eea afzonderlijk ,deel der kerk, dat aan de o11zicht
bare kerk van 'buiten af toegevoegd 'wordt, 'maar is de. een
heid dCc_:r gefoovigen, zoo"als zij. hun' geloof 'en lieide openba
ren in belij-denis ert gemeenschap. 

_ Daar" nu de zicht,bar~' k'er1~ ,ge'e~' afzonderIijk ~er,k. i~, 
npch. ~en af~opp-er1ijk ~~el der, .kerk" ikan ,zij oak niet -door 
ee.ne afZonderlijke 'daad tot stand komen. Christu-s werkt 
het geloof en het belijden van dat geloof, en Hij werld de 
lief-de en de actie van die liefde, en,door dit werk van Chris,
tus -antstaat -de kerk oak naar_ ,hare 'zi~htbare zijde. En 
deze' kerl1 ,is , .. eene' georg.aniseerde~, .een ,ge1ns~itueerde kerk., 
Cl1i:i'shis is ,hare koning, iGads WOQrd,is,hare wet,.en de ge
loovigen ~zijn- als zoadani.g verbonden,_. am zich gemeen
schappelijk; aan Christus' gezag ,te onderw.erpen en· naar 
zijne we~ te leven. Door alles wat er verder door zu-lk 'eene 
kring van geloavigen gedaan' wordt., b.v. de namen. in_ een 
Hdmatenboek,'schrijyen enz:,_ enz. antstaat niet eerst de 
zichtbare of getnstitueerde kerk. 'Deze is er, en als -be
sta~nde zichtbare kerk lJlaakt.~zij onder .1eiding van Christus 
~ls haar koning _ en in overeenstemmillg 'met Zijn Woord, 



~!l'r= 

ds_:de w.et 'clef' "Ke-rKj',cle veror'denhtge'u-'.die'voor'h"et_levell der 
kerR li60dig zijn, , ,.'" ': , .. '.,", . ",' . 
: ,._ 4: -iDaf 'd{ onz~df~b~al~.(-eil_<z~~ij'tb.~r_~'- k~i:k'-ge.e;i._·t\"·~.e 
kerkeri' 0,£ twe~_d~~len de'r l~erkz.ijtl 'rpa~(~'Y.¢,e· '~ijde_i;i ,o.~ oog~ 
punten aandUlden;endatdeketk een hehaa:m'j~,1>tijkt 'dui~ 
delijk uit 'de IH: Sehrl!!. Behalve de Hallii. iie/Apostelen, 
ivaarin het ons -doorldbpend' g'eleerd ¥fp'l~dt~ noe't:rid:t·.W,~,_11()g 
sle'chts enikele tekSteil: MaUh: Hi )8,19; '!8':15"':"-18;Roni. 
12:5-'-'-8;1 G,l·. 12:25, 28;'Eph. 4:11-16: Zieverder een 
lange reekS van te:ksten bijBavintk,DbgriIatiek, IV, 331, 
355 'v.v.Dat 'dii d~ opvattitlg vanalle gereformeerde theoc 
logen is, ·Calvijri vbo'raa'n, 'Ir:ttislutie IIV,·,'l,. 4 v.>;.-, --is alg'e:
ineen -bekencL-' :Eye"l1?OO in on~,'e, B'~lijdel1is_a:tt. <27~2? pat 
de' zi<;htb-are ke,rk _nie~ is ,ontstaan door een: wi~sdaa~l der ge:' 
loqvigen, inaar:- ee~e stichtin:g'va,ifChri~ti,1s is, -,blijk't ,'001::; _dui
delijk uit -de lee:r,~-dat de ,~inderen' der, 'geloo'vigen 'kden .zijn 
d"ronzieh~bare kei'k, Belijdenis art. 34, 'Cateeh. V. 74, Kort 
Begrip VL 56.'00k i',) ons D6opsfoliinulier wordtgele~rd, 
dat _de kil1.deren de_~, v'erJ?onds in .(::I}.ristus· geheiJigd zifn, en 
daarom ills lidmaten ,zi jnei _ gemeente , behooren ,gedoopt' te 
wezen. 'IZij komen volgens deze_leer niet door de' ouq.e:rs, 
maar krachtens- het verbond~ du's ddor. een' diad v'an :ChI:i~~ 
'~us, in de iichtbarekerk,. 'De doop behoort tot de ziehtbare 
kerk,en ikan dusook~l1een aan'leden derziehtbare kerkto<', 
gedien9- worden:'- lOok 'wordt_ in de, -pei-io~e vo-or'" Vo~tius' 

.algenieen geleerd, dat de tueht op de doopledenmoet toege
p~srwor:de~-. ' ,",,' ,'", ,,' __ ' '" " .. _, _,' 
. :En' also-ode kindeteri der geloovigell-1eden 'zijn: van de 
zichtbare kerk, dan voIgt ook daaruit, dat dffiid-itbare-kerk 
niet'--011tstaat-- door'eene- w-ils'daad der -geloQvige-ni want die 
kinderen -kunnen di-e ,wils'daad iliet doeti:' (Zie '"verder hiel'-
over bij II overhet lidmaatsehap.) , 
'. De idee, dat de iichtbarekerkdDoreenewilsdaad der 

ge100vigen tot stalldkbnit, wordt nergens in,'de H. Sch,rift 
geleerd. ", ',' , " , "., ,,' 

5. Blj het ontstaan van de., 'kerk gaat het andel's ioe 
dan bij het_ontst~an van eenen·_::?taat: 'Bij lle't q'ntsfaan--va'11 
cenen staat gaathet volkaan de overheidvooraf. Het Yolk 
verkiest de overheid. Doeh bij' het ontstaan v~nde kel<k 
g'aat de ov~theid aan het yolk vDoraf .. IChr1shis,''1s de over':' 
heid, de koriing der ker1<. . Doo'r Zijn VI! oord en 'Geest ver
kiest en verga-dert Hij 'de bnderda:l).en, fbrqiee'rt hen tot 
eene ii"¢ht'b~'re e~riheid, o-ndenverpt he-n- aan :iifn" gezag,' 
bindt hen" aan -en -regeert '·hen' hair- Zijn-e, wet,' d: i. ZiJp-
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VVoord. Zoo ontstaat eene ziohtJbare, geIl1stitueEfrde l~erk. 

Er is oak rw~zen-lijk 'onderscheid tusschen het ontstaan 
van een zichtbare k~rk en van eene- vereeniging b.v. van 
eene christ'elijke werk1iedel~vereeniging. Indien men zegt,. 
dat , de geloovigen d~oor eene vrije wilsdaad de- zichtbare 
kerk daen ontstaan, en dat zij daarbij gebonden Izijn aan' 
Gods 'vVoord, dan kan men hetzelfde- 'zeggen van de OP,
richting _van eene. christelijke vereeniging: 'Hierbij is men 
ook gebonden aanGods ,Woord· Zulk eene vereeniging' 
stelt een reglement op dat geldt als de wet voor de vereeni
ging, en men verkiest een bestuur, en d'it ontvangt van de 
vereenigirig het recht om 'haar te regeeren,. In denzelfden -
zin nu wordt de zichtbare kerk ,bij de ,bovengenoe'mde op
v:,atting eene vereeniging, die door een vrije wilsdaad der 
leden ontstaat, waal'bij men zi<;.h aansluiten o£: ook niet aan:. 
slu.,iten, lean, al naar dat men het zeli£ verkiest. Die er zich 
bij aansluitenstellen met elkander een reg-Iement op (eene 
kel'ken,orde), en verkiezen een ·~estuur (een kerkel'aad), 
dragen aan dat bestuur het recht op bm die vel'eeniging (de 

-ziC'htbare kel'k)" te regeeren. IGeheel die vereeniging met 
alles waf er toe behoort komt dan tot stand door, is gegrond 
op en rust op een vri j e wilsdaad der Ie-den. 'Wanneer de 
leden he't willen'-dan -kunnen -zij deze vereeniging (de zicht-

. hare kerk) ook weer ontbinden. 'Zij deden haar door een 
'eigen wilsdaad oJ;1tstaan, en zij kunnell haar dus oak door 
een ~igen vrije wilsd~ad weer opheffen:_ -Er is geen hooger 

, gezag, dat Iboven hunne wilsdaad staat': Op dit standpullt 
kon men naar ~igen Im;t en wi:Uekeur voor zijn lidmaat
schap bedanken. 

De zicht1;>are kerk, die -op het terrein der bizondere ,ge
flade staat, wordt daardoor gelijk gemaakt -aan eene vereeni
ging, die tot het terrein van het-algemeen m-enschelijk leven, 

-tot het terre in del' algemeene gen;:tde behool't. Zij wordt 
dan eene vereeniging tot beoefening van den christelijken 
godsdienst. Zij i~ dan democratisch 'en niet christocratisch 
vanoOl·sprong. Zij is dan anvhropologisch (menschelijk) 
en piet theologisch van aard. 

Dit is in overeenstem'ming met de ni-euwe opvattillg 
van kerk en theologie, die sedert het begin der 1ge eeuw. 
bijna- algemeen aallgenom,en is. Deze nieUlwe opv,atting on-t
kent de objectieve openbaring Gods en de onfeilbaarheid 

... ...... ..<ieLH·.Schdft.'Zi j. Jeer!,daLdekerk .endeH . .schrifthistoc_ 
risch:-empirisch (uit de ervaring) mq,eten verklaard Iwor
den. Door deze nieuwe richting wordt de kerk o.ok in bo-
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'vengenoemden zin opgevat. Schleiermacher ~egt, Chr. 
Glaub § 115, dat de zichtbare kerk tot stand kornt "durch 
·das Zusammentreten, d.er einzelven Wiede"rgeborenen". Dit 
zegt hetzelfde als: door een vrije wilsdaad der geloovigen. 

Tegenover deze " opvatting v,an de nieuwe theologie 
'staat de leer der oude Gereformeerdekerk, dat Christus 
,door zijn Woord en ,Geest zijn kerk vergadert, en dit geldt 
ook van de 'Zichtbare plaatselijke kerk; en dat Ghristus daar
-in de overheid, en zijn Woord de wet is, en dat de kerke-
-raad 'is zijn ministerium (dienaars) waar·door 'H-ij 'Zelf zijne 
uerk regeert; en dat deie dienaars door ·Hem worden aan-

Q gesteld door middel van de vefikiezing der gemeenie; en dat 
.deze kerkeraad niet het recht om te regeeren van de leden 
·der gemeente ontvangt, maar van Hem, en ·dat zij dus bedie
naars ,zijn van 'zijn gezag, en gebonden aan zijn IWoord, die 
-de eenige' wet is in "de kerk. De kerkenorde wOfdt door de 
<lude Gereformeerde kerk dan ook geen wet genoemd, want 
·de kerk he eft niet de bevoegdheid 0111 wetten te maken. 
Deze Ibevoegdheid berust in de kerk aileen bijden Koning. 
Eerst in het laatst der 1Se eeuw, toen de,gereform-eerde op
vatting algemeen losgelaten was, en het collegialisme de" 
.overhand had gekregen, begon men van de kerkenorde te 
spreken als de kerkelijke wet. 

Over het 'Collegialisme heeft Dr. Kuyper in De Heraut 
indertijd een artikelenreeks .geschreven (No. 577, 580, 581, 
583), waarin hij heeft aangetoond, dat het begrip genoot
schap of vereenigitrg niet .op" de zicht,bare kerk'mag toege
past worden, en de voornaamste gropd, dien :hij hiervoor 
aanvoerde, was, dat eene vereeniging tot stand komt door 
'eene wilsdaad der leden, ,en dat dit in strijd is -met de gere
formeerde leer, die,',de zichtbare kerk opvat als eene stichting 
-van Christus. 

Daar men zich tegenwoordig voor -d,e opvatting, dat de 
:zichtbare kerk door eene vrije Iwilsdaad der ge100vigen tot 
stand komt, vooral op V oetius beroept, is ,het noodig dat· 

·,wij een oogenblik onze aandacht op -zijne definitie vestige~l. 
Zij luidt aldus: ,,'De- zichtbare of :geinstitU'eerde ker-k is eene 

, 'vereeniging van geloovigen, vrijwillig aangegaan, ter on
·derlinge oefening vah de gemeenschap der heiligen, of ter 
onderlinge -mededeeling van- die dingen, vvelke op de zaIig
heidbetrekking hehben." V oetius, Politica Eccl. I, pag. 12. 
Al de andere schrijvers,. die genoem'd worden, do en -niets 
anders dan zich beroepen op· \V oetius, ook het rapport, dat 
geleid he eft tot het besluit van de Synodevan Middelburg, 
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1;895. ,Vaetius' opvattingisvaor ,allen dusde e~nige grond. 
Nu ',zijh er :Yooral :twee- "redei1eh;~'v,raardrti -het ,'nooqig· is, 

on-I" die -opvattifLg:- van::V detiu"s -~11'adei- te ovenl\regen: Ten· 
,eersten trekt het- onze aandacrht,' dat'V,oetius van zijne :op
vatting :van de- zichtbare' ,,kerk geen: -ei1kel bew'ijs uit de H. 
Schrift aanhaalV "In "het 'verder,verloop van zijneVerhan
deling"haalt hi(we1· enkele -teksten" aah Yo_or ilevenzake-li~ 
m.aa'r ·rtiet: :vbor de:hoofdzaak:in' iiJlie'-definitie, n.l. :"dat :de 
zicihtban~ kerk'·eene vere'eniging der geloovigen is; vrijwillig. 
aangeg"aan.,:'- 'in> de'ii: Zhl 'waatin"m·en deze uitdru'kking tegeh":" 
w60rdigo'opvat> n.!:' dat '.de zichtbarekerk dooi'een vrije 
Wl1s'd'aad '·der :-g-e1-oovig'e1i is ontstaan. En-' dit "is he~ punt-,in 
de' defin-itie 'van'IV{)efius'; waatvan' a.11es· -a:fhangt. -. En juist 
van'dit purttgedt, hi jgeen 'enke1entekst, noch eenigehoofd"' 
gedachte der H,Schtift,waartlit hij ,hetaflddl, En even
min 'berciep.t'hij zich'daarvoot opde Bdijdenis,poch op de 
Ke'r,ken6rde; rioch:- op de opvattin~g- -van:: de <g'e'fefotmeerde 
tli.eb'logeh. " Dit genils va'n' alleIi; 'schriftmatigen en cortfes
sioneelen' gPOnd geeft den lndruk, dat hij hij zijneopvatting 

. nietvan'de ,H, Schrilft noch van de'kerk uitgaat' De vraag 
of Vbetius,deze uitdrukking zoo bedoe1d heeftals die than5 
door sOinniig:en 'w01zdt 'Opgevat en bf hij a1- d~ gevolgtrek
kingen, die'tnen er'thans u-it 'afleidt, als juist Z011 er.k:ennen, 
laten -wij- thans:rustert,_omdat de.ze vraag niet direct in ver
hand staat met -de zaak waaroyer dit rapport hande1t, . 

Ten tweeden" trekt ,het onze aandacht,dat dit begrip 
van Voetiu-s :niet ovet-eetlstemt, met de 'aigemeene -opvatting 
van de- Gerdorineerde _kerk en theolbgie in. de· petiode, welke 
a:an VO,ctius voqrafgaat, e~1' ook niet met de opvatting van 
vel en uit en na zijn tij-d. ',Vaor zoover wij- het konden;na.::
g'aan 'is' -er "in -de, periode vaar --V o'etius -g'een enkele gerefor':': 
meerde theoloog, -met Calvijn vooraan,' die leert, dat· 'de 
zichtbare'- ker.:k·is ontstaan:;donr_ een -vrije wilsdaad der ge
loovigen', ._en dat :iij ,dus,.riiet' is _eene stichting van IChristus~ 
Onder- de gereformeerde theologen ·is- Vo.etius dus de -eerste; 
bij ",ien deze.op"Vatting voorkomt, In vergelijking met de 
aigemeene- Je.er--.in :.de vorige periode is deze opvatting :-V:an: 
Voetius dus:iets--nieuws: . Hoe dit keikbegrip,va:q. Vpetius'is 
ontstaan"wordt in-"he-t breeder-.l'apport ,aangetoond.' . ~;' 

Nu' zegt ,Vo"etius wei met een 'en-kel woord, dat God'i~ 
de eersteoorzaakvan de zichtbare 'kerk, doch" blijkenszijne 
defihitie is deze -id'ee 'bij hem .. geen"uitgangspunt"voor zijde 
'opvaHing, :van 'de: :zichtbarekerk,Ook zegthij dat deldnc 

derender: geloovigenleden; 6nm6hciige leden,der zichtbar:e 
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kerk zijn, doeh later bij de behandeling van de tueht op de 
. doopleden blijkt het duidelijk, dat hij hen niet als werkefijke 
leden def zichtbare kerk erkent, "vant hij 'leert, dat de kerke
~lijke' tucht rechtens op hen niet mag t-oegepast worden, 
Politiea Ece!. HI,849, 900. 

'De twee bovengenoemde verschijnselen: 1. dat ·Vaetins 
zijne opvatting niel afleidt uit de H. Sthift noch uit de Be
lijdenis der kerk,' en 2. dat deze opvatting afwijkt van de 
opvatting in de eerste periode -der gereformeerde kerk en 
theologie, leiden vanzelf tot ·de vraag, of er Gok gegevens 
'zijn, waaruit deze nieuwe opvatting van Voetius te ver
klaren is. 

Deze gegevens liggen in de historie yoor de hand. Vit 
'het ,Oude Testament had men de idee van staatskerk afge
leid, en deze werd toegepast toen Constantijt). de!;", Groote in 
333 tot de kerk overging. Zoo ontstondhet Caesaropapis
me. De overheid van den .staat'-is het hoof4 der kerk. AIge
meen werd ook in den tijd der Reformatie der 16e eellW ge
Ieerd, dat de overheden ,de voedsterheeren der kerk waren. 
])e.ze Reformatie was niet een louter kerkelijke maar ao:}.;:' 
een staatkundige .Ibeweging. De Reformatie van de. kerk 
en van den staat vielen samen. Nll zijn er van het begin 
af weI "wee richtingen n.!. de kerkelijken en de politieken, 
doch feitelijk hebben de politieken ook in Nederland aItijd 
het hoogste gezag in de kerk gehad. In het breeder rap
port worden Ihiervoor ·de bewijzen aangevoerd. 
. a. De Synode van Dordreeht 1618-19, die jaren lang 
door de politieken is tegen gehollden, werd niet door de 
kerk, maar door de 'Overheid samengeroepen. 

b. Op deze Synode zaten 13 vertegenwoordigers van 
de ·Overheid met het recht 0111 de Synode te ver·biederi eenig 
besluit te nemen dat niet naar den zin der 'Overheid· was. 

c. Brakel werd door de Overheid vervolgd, omdat· hij 
in eene preek over het koningschap van 'Christus gezegd 
had, dat Christus aIleen het hoogste gezag in de kerk had. 

d. :De toepassing der tucht "\verd ook reeds in Voetius' 
tijd voortdur~nd verhinderd door de Overheden in de onder-
scheidene proyincien. . 

e. Na de Synode van Dordrecht 1618"19 hemt de Over
;heid de kerk belet om eene algemeene Synode saomen te 
roepen. En de eerste algemeen, :Synode, die in 1816 ge
houden werd, -is geheel 'buiten de kerk om samengeroepel1, 
door de Overheid. 
, Nu ligt het voor de hand,dat de Overheid van haar 
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standpunt uit een eigen opvatting vaonde zichtbare kerk had 
!revorma. .Zij beschouwde de kerk als 'behoorende lot de 
tiechtssfeer van den staat, en van dit staatsrechterlijk stand
punt uit werd de' kerk opgevat als een staatsrechterlijk 
lichaam. De Staten van Holland, die destijds de toonaal1-
gaven in Nederland, hebben reeds in 1582eene resolutie 
(besluit) gepubliceerd van den volgenden inhoud: "Dat de 
kerkelijke' ordonnantie (regeering en 'tucht) geen plaats. 
'behoort te.hebben dan over diegenen, die zich onder oe ge
meente dqor belijdenis van de gereformeerde kerk begeven 
hebben." 

Hier wordt de kerk opgevat als een staatsrechterlijk 
Iichaam, evenals elke andere vere~niging van burgers van 
den staat. Overeenkomstig het staatsrecht moet de kerk dus 
zoo z;ijn,~dq.t de overheid daarover rechtspraak uitoefenen 
lean. Dit kan natuurlijk alleen wanneer de leden door een 
vrije wilsdaad die vereeniging (de kerk) hebben gesticht, 
·want alleen ·daardoor kunnen 'zij voor het staatsrecht als 
zelve verantwQordelijk voor hun lidmaatschap beschouwd 
worden. Zoo ",as men volgens het staatsrecht wettig . lid 
der zichtbare kerk, en was de kerk staatsrechtelijk 'eell 

. wettig bestaand lichaam. Door de'ze opyatting van de kerk 
hadden de ;leden, die meend,en dat zij bij de tuchtoefening 
onrechtvaardig 'behandeld werden door hun ·kerkeraad, ook 
het recht om zich op de Overheid te beroepen om hun recht 
te handhaven, wat dan ook dikwijls gescnied is. Bij deze 
opvatting ging men uit van de gedachte, dat de overheid 
hethoogste gezag heeft in de kerk. . 

Voar ZOQy'er wij het konden nagaan is Voetius de 
eerste 'gereformeerde theoloog geweest, die deze staa~s-

. rechterlijke opvatting van de kerk in zijne definitie .van de 
zichtbare .kerk heeft geformuleerd. Hoewel Voetius zelf 
.zo.o nu en dan de vrijheid der kenk tegenover de Overheid 
poogde te handhaven, blijkt uit het voorafgaande toch dui
delijk dat hij niet principieel het standpunt van de absolute 
zelfstandigheid en onafhankelijkheid van de zichtbare kerk 
tegenover de Overheid en den Staat heeft ingenomen. In
dien hij dit had gedaan dan zou ook hij, evenals vele ande
ren, in conflict gekomen :zijn met de Overheid. 

Nu blijkt uit het Rapport over de tucht op de doopleden 
op de Synode van .Middelqurg, 18%, Acta, bIz. 123, en tevens 
uit het. Rapport en de behandeling van een gravamen in be
trekking tot art. 36 der Belijdenis op deSynode van Utrecht, 
1905, dat vele gereformeerden in Nederland nog altijd in be-
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ginsel vasthouden aan de staatsrechterlijke opvatting van de 
zichtbare kerk en hare rechtspositie in -den staat, en dat het 
besluit van de Synode van :Middelburgdaaruit is te verkla-' 
reno Voar OTIS in A'merika geldt deze traditioneele idee aan-
gaande de verbouding van kerk en' staat niet meer en dus 
oo'k niet de opvatting der ·zichtbare kerk, die daaruit is ont
staan. Wij gaan uit van het beginsel, dat d.e kerk absoluut 
afhankelijk'is van Christus, omdat 'zij is eene stichting van 
-Christus alleen, en dat de zichtbare kerk als zoodanig abso
luut onafhankelijk is van en zelfstandig is tegenover den 
staat. (Het bezitsrecht der kerkelijke goederen heeft hier
mede natuurlijk niets te maken.) Wij vragen niet, wat is 
de zichtbare !kerk van uit het staatsrechterlijk standpunt ·be
schouwd, en ctaarom kan de definitie van Voetius door ous 
11iet erkend worden. Wij vragen aIleen, wat is de zichtbare 
kerk van uit Christus bes~houwd.'W at is zij volgens de 
H. Schrift. En dan komen wij weer tot de opvatting van 
·Calvijn, en van de hloeiperiode der Gereformeerde kerk, die 
aan den tijd van Voetius opvatting voorafging. En dan 
zeggen wij: ·Christus alleen is de stichter van elke plaatse
lijke kerk. Die kerk is de vergadering van de geloovigen 
met hun zaad. Deze kerk is een lichaam en niet twee. - Zij 
bestaat ook niet 'uit twee deelen. Deze plaatselijke kerk, die 
een lichaam is,· is dus zoowel naar hare -zichtbare als naar 
hare onzichtbare zij-de ,eene stichting van Ghristus~;· en zij 

. heeh haren oorsprong dus in geen enkel op:zicht in eene 
rvvilsdaa,d der gelaovigen. 

II. 'Het tweede hOdfdbegrip, waaruit het antwoord op 
deze vraag der Synade maet afgeleid worden, is het lidmaat
schap. Nu wordt de in-houd van eene zaak bepaald 'door 
haren oorsprong. De vraag is dus: Ontstaat het lidmaat
schap der zichtbare' kerk door Christus elf door' de geloo-
vigen? , 

'Ook bij de bearttwoording van deze vraag moeten wij 
naar de gereformeerde methode uitgaan van _.-God en niet 
van den mensch. En hieruit volgt, dat wij oak hier er mede 
rekenen 'ffioeten, dat het o'bj-ectieve in orde v09rafgaat aan 
bet subjectieve, het juridische aan het ethische. ,De ons ge
stelde vraag is van kerkrechterlijken aard. .Wij vestigen 
onze aandacht hier kortelijk op de volgende hoofdpunten. 

1. Allereerst moet het lidmaatschap in verband be
schouwd worden met de apvatting van de kerk in de vorige 
afdeeling. Indien de plaatselijke kerk een eenheid, een 
lichaarn is, ·dan kunnen de .uitdrukkdngen ol1z-ichtbaar en 

" 



zichtbaar slechts twee zijden of twee oogpunten aa~duiden, 
en niet twee kerken of twee afzonderlijike deelen van de 
kerk. En dan hedt .die eene kerk .ook slechts een lidrnaat
schap. Hetzelfde lid kan in een _lichaam geen twee leden 
Izijn. En verder iudien de kerk als een eenheid'van.leden 
door Christus is ontstaan, dan zijn zij door IChristus alleen 
leden geword-en. 'Ret is toch niet ,mog-elijk, dat Christus 
een kerk doet ontstaan zander Ieelen, ,en dat de leden van die 
kerk door een ander ontstaan. IDe kerk bestaat ilTI'mers uit 
leden. Wie de. ke1'k d.oet ontstaan doet de leden ontstaan . 

. Het lidmaatsc.hap iheeft duszijn oorsprong alJeen in Chris
tus. Wie door ·Christus lidmaat gemaakt is, kan het 'zich 
~elven niet meer door een ei,g-en wilsdaad ma-ken of af
maken. 

2. lOp welke wijze worden wij Edmaten der zichtbare 
kerk? Het lidrnaatschap is in .oorsprong rnonopleurisch 
(ontstaat door 'God aneen) enobjectief. De kinderen der 
geloovigen worden als lidrnaten geboren. Niet· dat het lid
maatschap uit de physische geboorte ontstaat, 'maar omdat 
,zij geboren worden in het huisgezin der kerk, waaraan God 
zijne bdoften en eischen des verbonds gegeven heefUKrach~ 
tensdit verb.ond zijnzij leden der zichtbare kerk. Door 
de belofte: Ik ben uw God, ontvangenzij al de rechten van 
het lidrnaatschap, en door ·de· belo'fte: Gij 'zijt ·mijn volk, 
geeft Hij hun al de plichten van het lidrnaatschap. Dit. is 
de algemeene opvatting in de oude Gereformeerde kerk, en 
dit wordt ook duidelijk geleerd in onze Belijdenisschriften 
en in ons DoopsformuJier. 

'En dat oak zij, die van rbuit~n komen: door een claad 
Gods Ieden cler zichtbare kerk worden, en niet, door een 
eigen daad, blijkt duidelijk nit de I-I. Schrift. Wij wijzen 
slechts op Hand. 2 :41, 47; 5 :14, waarin gezegd w.ordt, dat 
de He-ere menschen bekeert en hen daardoor aan de ge
meente- te Jeruzalem toevoegt. . 

3. De bewering dat de kinderen .der geloovigen door 
het doen van belijdetiis voor den kerkeraad eerst ledenvan 
de zichtbare kerk worden, is in strijd met de algemeene 
opvatting in de 'bloeiperiode der oude Geref.orrneerde kerk. 
Dr. Rutgers heeft in een reeks van artikelen in De Heraut" 
van 7 Dec. 1877 tot 20 Febr. 1878 afdoende bewezen, dat in 
_de oude" kerkeraadsboeken en de gereformeerde schrijvers 

. uit die periode het doen van belijdenis doorlooperid opgevat 
\vordt als eene toelating tot het gebruik van het avondmaal, 
en p.i"e::- als een daad, waardoor ,men lid van de zichtbare kerk 
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v .. ro;dt. Algemeen leert men in dien tijd, dat de kinderen 
ledcll ·van de zic:htbare kerk zijn, en datdaarom Gle tucht oak 
.op hen van toepassing is. Zoo Guido de Bres, a Lasko, 
Utenhove, Hoornbeek, Koelman, Renesse, de acto synodalia 
van Zeeland 1591, 1620, 1638, Rapport over de tucht op de 
doopleden van Rutgers, Rapport van de Classis Middelburg, 
zie Heraut no. 1614, errz. Ook Voetius, Politica Ecc!. 1,754, 
7.15, hoewel hij later bij de behandeling over de tucht op de 
doopleden weer uitgaat van. de S'taatsrechterlijke opvatting 
·der zichtbare kerk, Pol·itica Eccl. III, 849, 900. 

De be"wering, dat men door het daen van belij-cienis door 
den kerk~raad tot lidmaat w:ordt aangenomen, of dat .men 
-daa:o:ooor a1s cloor een eigen wilsdaad zijn lidmaatschap der 
zichtban .. kerk daet ontstaan,' is eerst opgekomen in den 
tijd del' verhr!stering eenerzijd~ door een wereldsch .1even in' 
d~ kerk ell anderzijds door intelleotualisme 'en rationalisrne 
nlet :!e reactiC' van pietislTIe en Imysticisme. 

Men moet onderscheiden tusschen het belijden van 
Christus en het doen vanbelijdenis· voor- den kerkeraad. Alle 
normale cloopleden zijn belijdei's van 'Christus al lang va or 
,dat zij belijdenis do en voor den kerkeraad. Dit laatste is 
een maatregel van kerkelijke-·orde en opzicht, en client aIleen 
om te voorkomen, dat geene .leden der keok tot 'het gebruik 

. van bet avondmaal worden toegelaten, die verstandelijk en 
',geestelijk nag niet tot die mate van ontwikkeling gekomen 

zijn, dat zij op waardige wijlze bet av·ondmaal gebruiken 
kunnen. Doch dit doen van belijdenis vOOr den kerkeraad 
heeft niets te makenmet het ontstaan van het lidmaatschap 
der zichtbare kerk. 

'Ook wanneer iemand van buiten komt am belijdenis te 
do en voor den kerkeraad word t hi j niet eerst door deze 
zijne daad feitelijk en rechtens lid van de zichtbare kerk. 
Dit is hij reeds do'ordat hij is een geloovige en een belijdet 
-va~ 'Christus. Ch~istus heeft bern tot een geloovige en tot 
een belijder gemaakt-r en daar·door is hij op grand van Gods 
vVoord, die de eenige wet in de kerk is, dus oak recbtens 
lid der zichtbare kerk. Hii, maaktzic:ll zelf geen lid, maar 

- bewijst door zijn belijdenis, dat hij lid is. De kerkeraad 
kan -hem oak geen lid ·maken, 'maar kan hem aIken erken
nen ,als-lid. IDe belijdeni,s voor den kerkeraad is ook bier 
slechts een daad van orde en opzicbt, om te zorgen, dat 
alleen zulken tot het avondmaal worden toegelaten, die het 
lichaam des H.eeren kunnen onderscheid·en. , 

4. N aar den inhoud bestaat het lidmaatschap der zicht-
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~bare kerk in het deel hebben in de rechten en plichten :die 
door Christus aan de kerk gegeven 'Zijn. Nu ligt het in de 
begrippen van recht en plicht naar de gereformeerde opvat
ting, dat,zij onmogelijk hunnen oorsprong kunnen hebben 
in den me~sch, DO'k niet in den geloovigen mensch, en dat 
zij dus niet door eene wilsdaad van on5 kunnen "011tstaan. 
Dit laatste .zou men aileen kunnen beweren op het stand
punt-van de revolutionaire democratie, waarbij men nlet den 
wil van God maar den wil van den mensch als de bron van 
het haagste gezag Ibeschouwt" ell" dus als de oorsprong van 
aile rechten en plichten. Volgens de gereformeerde opvat
ting zijn wij ·bij het ontvangen van rechten en plichten ge
heel.passief. 'Wij ontvangen ze van Christus, die aIleen de 
drager is van aUe gezag in de kerk. IHi j is de 'eenige wet
gever. Zijn Woord is de eenige wet voor de kerk. In dit 
Woord geeft Hij ons zijne beloften, 'Waardoor wij rechten 
verkriJgen, e~ daarin stelt Hij 011S eisc'hen, waardoor wij 
plichten ontvangen. Boven is reeds aangewezen, dat' in 
centralen zin door de beloften en eischen van het genade
verbond al de rechten en plichten van het Iidmaatschap der 
kenk ons worden medegedeeld. En hieruit voIgt dat de 
geloovigen zetve door h-unne v;"ilsdaad geene rechten en 
plichten, en dus niets van den inhoud van hun lidmaatschap 
Inmnen doen on.tslaan. 

5. In de Gereformeerde kerk onderscheidt men tus
schen Ollmondige en mondige leden .. IMet de eersten be
!doelt men natuurlijk niet leden van de onzichtbare kerk, 
De ,onderscheiding heeft oak geene be trekking op den iu
hond, de rechten en plichten van het l-idmaatschap, '111aar 
alleen op den personeelen ,toestand van de leden. 'Zij zijn 
beide leden der zichtbare kerk,en bezitten dus beide aile 
rechtenen plichten, omdat zij krachtens de belofte des ver

. bonds lidmaten zijn vande zichtbare kerkWien de 
'belofte toekomt, heeft recht op alles, watin die Ibeloftetoe
gezegd wqrdt., Doop en avondmaal e'nz. zijn niet iets op 
zichzelf, maar ,door -God al~ ,zegelen vastgemaa:kt aan de he
lofte· Op grond van het bezit der belofte hebbe.n de kinde
ren der gelooViigen recht op den :doop 'en evenzoo recht op 
het avondmaal enz. Beide behooren bijde belofte. De doop 
is niet iets van 'minder beteekenis dan het a vondmaal. 

De onderscheidin:g van onmondig heeft in kerkelijken 
zin dezelfde beteekenis als in 'burgerI-ijken zin. Een on mOll

dig kind heeft dezelfde rechten in het huisgezin, en evenzoo 
in den staat, als een man dig kind. Z'elfs als een kind een 
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wees is he eft ~ het op grond van de wet aile rechten op de 
:erfenis van zijne onders. ,Doch onmondig dnidt aan dat 
hij nog niet tot die mate van ontwikkeling gekomen is, dat 
hij bewust en zelfstandig van al zijne rechten gebruik maken 
kan. Zoo is het ook in de zichtbare kerk. 'En nu is het do en 
van belijdenis voor den kerkeraad een maatregel van orde, 
om te onderzoeken ofeen lid verstandelijk en geestelijk tot 
die mate van ontwikkeling gekomen is, dat hij op vereischte 
wijze van al zijne reehten, die- .hij als lidmaat berzit, gebruik 
maken kan. 

1ndien men voor het begrip onmondiglid een ander lid
maatscgap wil verstaan dan door het begrip mondig lid, 
dan krijgen wij tweeerlei~1idmaatschap in de zichtbare kerk, 
wat in str:ijd is met de gerefor,meerde' leer. Wanneer men 
zegt, dat een onmondig lid door ·het do en van belijdenis 
moet \oonen dat hi j lid blijven en mondig lid worden wil 
(dit laatste toont hij door 'zich te laten onderwijzen en op
voeden in de Catechisatie) dan erkent mentoch dat hij ook 
voor die belijdenis werkelijk lid der zichtbare kerk is; 

Uit het vorige voIgt dat de uitdrukking: het lidmaat
schap der zichtbare kerk ontstaat door eene vrije wilsdaad 
der geloDvilgen, niet juist is. Evenmin als een -adnd door 
een eigene daad lid van het huisgezin en lid van den staat 
wordt, kan een kind der gemeente door een eigene daad lid 
van de zichtbare kerk worden. Het lidmaatschap bestaat in 
rcchten en plichten, die op geestelijke goederen betrekking 
hebben, en in. re1atien, die van geestelijken aard zijn. En 
deze kunnen niet uit den -mensch ontstaan. 'ID'e mensch is 
geen bron van geestelijke rechten en plichten. Oak kan 
het lidmaatschap niet uit het geloo! ontstaan, want het ge
loof ontvangt en neemt aan, wat aoar IChristus gegeven 
wordt, maar is zelf geen bron of oorzaak of grand van de 
rechten en plichten van het lidmaatschap. 

Wanneer men zegt, dat de geloovige door een vrije 
\vilsdaad lid wordt van de ke11k, dan is het de vra:ag, wat 
men door een vrijwillige daad bedoelt. Met die daad be
doelt men het doen· van belijdenis en van beloften opden 
kerkeraad en in bet midden van de gemeente. _ Boven is 
reeds aangetoond, dat door deze daad het lidmaatschap niet 
ontstaat. Dat deze daad vrijwillig gedaan wordt, kan dus· 
niet op het ontstaan van het l;dmaatschap betrekking heb
ben. Met die daad bedoeIt men het do en van belijdenis, en 
deze belijdenis doet inenvrijwillig. Dat onze belijdenisen~ 
belofte een vrije wilsda?d moet '~ijn, ·stemmen wij natutir-
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lijtl,allen toe, maar deze daad heef! niets te 111aken met het 

~ ontstaan "an 0118 li·dmaatschap cler zichtbare kerk. Daar
van zijn wij als kinderen des verbonds 'leden, en kunnen het 
dus niet 'meer worden. In de hoedanigheid van lidmaten der 
zichtbare kerk do en 'wij deze belijdenis enbeloften. Deze 
belijdenis is een vrije wilsdaad .. Doch wat beteekent vrije 
wilsda·ad'. Het zegt, dat wij een daad bewnst en zelfwillend 
do en. Bet sluit tweeerlei uit. Ten eersten, dat ik tot die 
.claad Baet gedwongen word door _ee,ne :macht van ,buiten. 
Doch wanneer Christu!? 0115 als 1.idmaten door zijn V\T oord 
(de wet ·der kerk) en door zijnen Geest verplicht en be
kwaam -en gewillig ma~k.t tot het doen van belijdenis dan is 
dit belij-den weI eene vrije wilsdaad van ons, maar dit sluit 
niet uit, dat het" toe'li een claad van gehoorzaamheid aan de 
wet van Christus is en oak niet dat Hij OilS ·bek'!Y,aarnt om 
deze daad te ,dDen. IHi j werkt het willen 'en het werken naar 
zijn -wetbehagen. 'Door deze vrije wilsdaad van ons kunnen 
wij niet iets do en 'Ontstaan dat zijn Darsprang alleen in Dn-

I 'zen wil he eft en niet in den wil v'an Christus. Ten tweeden 
sluit het be<grip vrije wilsdaad ook.indifferentie (wil1ekeur, 
~igenwinigheid) uit. IDat ,het ;daen van belijdenis eeu.vrije 
wilsdaad is, wil niet zeggen, dat wij het recht hehben 'Om 

het te willen of het niet te willen, om het 1'e do en ofhet 
niet te doen. V rijheid is het gewiHig willen en do en wat in 
overeenstemming is mlet GDds Waord, dat vaar -het lid der -
'zic:htbare ketik als wet geldt. 

Vit al het voorgaande blijkt dus c\uidelijk, dat het lid
maatschap ,der zichtbare kerk Dntstaat niet daor een vrije 
w~lsdaad der gelaovigen maar alleeri daar Christus. 

III. Het derde haofdbegrip ishet gezag dat geldt in de 
zichtbare kerk. En hierbij is het de vraag: Zijn de leden 
der kerk alleen andel1warpen aan het gezWg van, Christus, of 
heeft oak de wiI van den mensch rechtsgeldigheid in de 
kerk? ,Oak hier gaan we weer uit van God en niet van den 
mensch, van het Q1bjectieve en niet van het subjectieve, en 
wij beschouwen h~t lidmaatschap ook hier weer uit kerk
rechterlijk en niet uit ethisch Qogpunt. :vVij wi}zen hier op 
de volgende hoofdza!ken: 

1. 'IDaar -Christ us de stichter is der zichtbare kerk, en 
zij dus zijn ·eigendom is, heeft Hij alleen absolnut gezag 
over haar. rD:aar het lidmaatschap zijn oorsprong niet heeft 
in de geloovigen, maar alleen in Ohristus, heeft :Hij alleen 
over 'het lidmaatschap te beschikken, en hebben de leden 
zelve geene ,macht over hun lidmaatschap. 
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2. Daar de kerk niet eene stiehting der leden is, en de 
kerkeraad niet is een bestuur van eene vereenigirug, ontleent 
de kerkeraad zijn reehtshevoegdheid niet aan de leden. Hij 
ontleent deze aIleen aan Christus, die ,de eenige overheid.in 
de kerk is. .De kerkeraad is zijn ministerie, waar.door Chris
tus zijn gezag uitoefent. De kerweraad is bedienaar van 
Christus gezag, en heeft ook geen gezag uit zieh zelven. 

3. Het doe! van de kerkelijke tncht hestaat niet in de 
eerste plaats om de afwijikende leden ter,eeM te brengen of 
zoo noodi-g af te snijden, maar in het handhaven van het 
gezag, het recht van Christus in de kerk en over aIle led en. 

4. Daar het lidmaatsehap met al zijne reehten en plieh
ten alleen door Christus is -ontstaan, heeft I-Iij aneen daar
over te besehikken, en dit doet Hij alleen door den kerke
raad als bedienaar van zijn gezag. Een lid heeft dus zelf 
geen reeht over zijn, Hdmaatsehap. Hij heeft dus niet het 
reeht om te bedanken of het lidmaatsehap te verbreken. 
Recht rust aIleen in eene wet die boven OilS staat. In de 
hoedanigheid van Hdmaat der kerk heeft hij geen reeht om 
te bedanken, want de wet, waarap zijn recht als lidmaat 
rust; verbiedt hem deze daad, aan zijn eigen wil kan hij dit 
recht niet ontleenen, want zijn wil is geen bron van- recht. 
Aan de overheid kan hij dit recht oQlk niet ontleenen, want 
de overheid heeft hoegenaamd geen gezag over de kerk en 
haar lidmaatsehap. lemand kan dus alleen ophouden lid 
der kerk te zijn doordat de ker'keraad vanwege 'Christus 01' 
grand van de wet der kerk hem afsnijdt. 

5. Wanneer iemand aIleen door zijne -belijdenis en be- ~ .. ' 
loften lid der kerk was geworden, en het Iidmaatschap zijn 
oorsprong had in zijnen wil, ·dan zou hij zel.f dit lidmaat
schap ·weer kunnen op-heffen. Dan zou zijn bedanken aIleen 
eene daad van ontroUlw zijn aan zijne beloften. Indien hij 
daartoe het recht heeft, dan ware deze daad geene zonde, en 
ook geen kerkrechterlijke misdaad. En dan zou de kerke
raad daarover niets te zeggeu hebhen. Doch iudien het lid
maatsc"hap in Christuslzijn oorsprong he eft en gegrond is. in 
en staat onder het gezag van zijne wet in de. kerk, dan is 
het bedanken een kerkrechterlijke misdaad van dit lid, een 
verwerpen van het kerkelijk gezag van -Chl'istus, een mis
daad waarop het recht van Christus toegepast ·maet worden, 
en \vaarom dat lid maet -behandeld w.orden, en waarom het 
nesnaods af!:tesneclen moet worden, om het recht van Chris
tus over hem te handhaven -en om zoo mogelijk hem tot be-
rouw te brengen. . 
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6. Uit het vorige voIgt, dat het bedanken voor een 
kerkeraad niet rechtsgeldig kan zijn. Voor een kerkeraad 
kan eene daad alleen gel dig zijn,· wanneer zij in QVereel1-
stemming is met de wet, die in ·de kerk geldt, namelijk het 
Woord -Gods. De daad van bedanken is daarmede recht
streeks in strijd. De kerfl< heeft niet het recht om dat be
danken aan te nemen, en te 'erkennen dat een lid op grand 
daarvan opgehouden heeft lid der kerk te zijn. Dan zou een 
kerkeraad eene zonde tegen zijn eigen wet legitimeeren. 
(voor wettig en rechtsgeldi,g verklaren). De kerkeraad is 
dus niet verplicht dat bedanken aan te nemen, maar ver-
plicht om het niet aan te nemen. . 

7. Wanneer de kerkeraad in zulk een geval doorgaat 
ll1et de tucht, dan is dat geen dwang, en evenmil1 Roomsch, 
en vervolging. Dwang en vervoIgjug is van uitwendigen 
aard en geschiedt dDor uibwendige middelen. Zoo is het in 
aile de gevallen, waarop het andere rapport wijst. De ker
kelijke tncht heeft niets metdwang te maken. Indien de 
Roomsche kenk vroeger, en de staat en de Herv. 'kerk later 
in Nederland niets anders hadden gedaau, dan volgens de 
H. Schrift iemand met de tucht behandelen en ten laatste 
afsniJden, dan zau niemand dit dwang en vervolging noe
men. 

S. In den bloeitijd der gereform:eerde kerk zijn vel en, 
die zich bij Mennonieten, Arminianen, enz., aangesloten 
hadden door de Gere!. kerk met de tncht behandeld en ten 
laatste officieel afgesneden. 'Zie Acta Syn. Dordrecht 1574 
yr. 22; Znid-Hollandsche 5yn. 1620, art. 78. In Amsterdam 
w'erden tien Ie-den afgesneden, die zich bij de Remonstran
ten en de Mennonieten gevoegd hadden. Zie Koelman 
"Ambten en Plichten," blad'z. 217, 218. 

IV. Eindd·ijk wellschen we nag kortelijks enkele rede
nen aan te geven, waarom in dergelijke gevallen de tucht 
weI maet worden voortgezet tot afsnijdens toe. 

1. De zonde van tuchtverwerping is niet bloot "een 
niet licht te achten zonde", maar ~ten volle tuchtwaarclig, 
wijl openlijk, ergernisgevend en bewijs a'fleggend van on
boetvaardigheid. 

2. Voortzetting der tncht wordt geeischt, opdat 'het 
drieledig doel der tncht in de praktijk van '~ikerkelijk lev en 
warde gehandhaafd, namelijk, de' eer van Christus, de hei
ligheid der gemeente en het behoud des zondaars. 

3. Zij vo1gt bij rechtmatige gevolgtrekking uit de 
Schrift (zie boven) ; Belijdenis (art. 28 en 29) ; Kerkenorde 
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(art. 76 en 77) ; Litnrgie (Form. van Avondmaal, Afsnijding 
en vVederopname). 

4. Eindelijk zon het aanvaarden van dat bedanken 
schadelijke gevolgen hebben in de kerkelijke praktijk: 

a. Het zan aanleiding geven, dat zij, die de afsnijding 
vreezen, geschrapt willen worden. " 

b. Het is zeer gemakkeli jk en zon daarom! zoo licht de 
gemakztlcht in de .hand werken. 

c. De idee der tucht, zooals die in Ollze Liturgie wordt 
voorgesteld,lwordt hierdoor geheelgewijzigd. 

5. Volgens dit beginsel moet aan alle gecensnreerden 
desverlangd 't attest persoonlijk .lworden ter hand gesteld, 
wat 'ZQiU uitloopen <op vele voorwerpen der inwendige 'Zen
,ding en een spelen met den ernst van het lidmaatschap en 
van het attest. 

,Qp bovengenoemde gronden meent uwe commissie de 
vra3Jg der Synode bevestigend te maeten bean two orden. 

Met eerbied onderworpen, 
F. M. TEN HOOR. 
H. BULTEMA. 
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