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AFGEVAARDIGDEN TER SYNODE 

Primi Secundi 
Classis Grand Rapids 008t 

W. P. Van Wijk ............. Leeraar M. Schans .. .. ............... : ..... Leeraar 
L. Veltkamp. . ............................. L H. Hoeksema ....................... .. .. L 
R. B. Kuiper ................................ L H. Meeter. .. .................................... L 
J.B. Hulst ........................ Ouderling M. Monsma ................... Ouderling 
B. Sevensma.. .. .... 0 D. Bouma..... ............... .. ...... 0 
Ds. J. Noordewier .... 0 L. Van der LuchL ......................... 0 

Classis Grand Rapids. West 
H. Beets. .. ................ Leeraar:f. Keizer.. .. .................. Leeraar 
H. Danhof ..... L H. J. Kuiper ............................... ........ L 
G. Hoeksema ..................................... L . J. Wyngaarden .................................... L 
H. Daane ......................... Ouderling R. Kooy ... .. ................ Ouderling 
H. Denkema ...................................... 0 W. Mulder ..... .. ........ 0 
H. J. GriL ......................................... 0 P. Westveer .... :0 

Classis Hackensack 
D, De BeeL...... .. ...... Leeraar 
K. Poppen ........ .. .. L 
J. A. Westervelt... ............................ L 
J. V. Bogert... ................... Ouderling 
L. M. Breen........ .. .... 0 
M. J. De Groot........... .. .... 0 

........................................................ Leeraar 
............................................ L 

................... .. .......... L 
J. H. Drukker. .. ..... Ouderling . 
H. Kamerling ..................... .. ......... 0 
L. W: PralL.. .. ............................ 0 

Classis Holland 
A. Keizer .............................. :Leeraar J. H. Geerlings .................. Leeraar 
H. Keegstra ................................... L J. M. Ghysels ...................................... L 
R. Veldman.L H. Heyns.... ........................... L 
A. Rosbach .......... : .............. Ouderling O. Den Bleyker ........... Ouderling 
M. J. Ten HOOL... .. .... 0 Mr. Verlee. . ................................ 0 
D. W. Jellema.... .. .... 0 J. Brandsen ......................... , ............ 0 



CIassis Hudson 
Leonard Trap ........... _ ......... Leeraar :T. Walkotten .............. , ........ Leeraar 
W. P. Heeres ......................................... L F.·W elandt ................................. __ ......... L 
]. Holwerda .. : .................. _ .................. L .K W. Fortuin ........... _ .......... __ .............. L 
P. Pontier, Sr .... __ ............. Ouderling F. Leeuw __ ......................... Ouderlillg 
H. Soodsma ...... __ .............. _ ... _._ ......... .0 J. Sikkema. ....................... . .......... 0 
J. J. Vermeulen ................. , .... , .. _ ......... O D. Leeuwen .. __ ................... ____ ....... __ ...... 0 

Classi.s Illinois 
1-. Van Lonkhuyzen ........ Leeraar H. Guikema ........................ __ Leeraar 
J. Manni ............... _ ....................... , ....... __ L D. Z wier ...................... _ ...... __ .. __ .............. L 
F; Doezema ... _. __ ... _ ... _ .... _,_._ ........... L J. Smitter .................................................. L 
M. Stob ................................. Ouderling C. Leenhouts .................. Ouderling 
H. ]. Boss .............................................. "O ,G. Slager ._............................ . .. 0 
G. Dykstra .............................................. 0 J.Spoelstra ......... _ ...... " ...................... 0 

CIassis Muskegon 
H. M. Van der Ploeg ..... Leeraar ]. Dolfin .................................... Leeraar 
J. L. Heeres .......... _ .................................. L L. J. Lamberts ..................... .............. L 
W. Borgman .......................................... L J. L. Van Tielen. .............................. L 
M. Trap ........ c •••••••••••• _ •••••• 'Ouderling J. Kleinhesselink ......... Ouderling 
A. ]. Wibalda.... . ............. 0]. ]. BolL ............................................ 0 
T. Kuiper ............................ , ................. ..0 O. Rop. . ......................................... ..0 

CIassis Orange City 
R. L. Haan ........................... Leeraar ]. De J onge .............................. Leeraar 
J. Cupido .............................................. L L. Ypma .................................................. L 
A. Wassink .......... ................................ L W. Terpsma .......................................... L 
]. Termaat ..................... .ouderling E. Brunsting .................. Ouderling 
Y. R. Mulder ..................................... 0 ]. B. Eerdmans ............................... 'O 
F. Vogel......................... . ............. 0 C. Geels ........ : .......................................... 0 

Classis Ostfriesland 
H. Abuis .................................... Leeraar G. L. Hoefker ..................... Leeraar 
H. C. Bode ................................ _._ ...... L ]. Gulker ........................ _ •. , .................. L 
F. Schuurmann .... , ............................ L ]. Masselink .......................................... L 
A. Clevering ..................... Ouderling B. Primus ...................... _ ... Ouderling 
J. Weber ................................................ 0 ]. Allspach .... _._ ..... _......... . ...... 0 
W. Jansen ............................................. 0 H. P. EekhofL......................... .... O 

Classis Pacific 
F. ]. DrosL.............. . ..... Leeraar C. V riesman ................... _._ .. Leeraar 
E. Breen .................................................. L J. De J ong ..................... _... . ........ L 
N. Gelderloos ....................................... L T. Van der Ark .............................. L 
D. ]. Zylstra .................. Ou-derling . G. Kok ................................. Ouderling 
G. ]. Withage ................................. : ..... O H. Matter .c ....•••••.....•..••••••.................•. 0 
J. Van Dyken ...................................... 'O ]. Dwarshuis ..............•....................... 0 



Classis Pella 
G. D. De J OIig .................... .1.eeraar. J . Haveman _ .: ................... Leeraar 
J. M. Van de Kieft ........................ .1. A. H. Bl:aL ........................................ L 
1. Van Dellen.... . .... .1. C. Maring ............................... ...... ..1. 
J. Van Wyk... . ........ Ouderling· 
Ds. L. P. Brink ........................... , ... O 

C. Vanderkooi ............ Ouderling 
W. Monsma ..................................... 0 

A. Bliek ............................... . ..... 0 J. Kneubel .................................. 0 

Classis Sioux Center 
·H. J. Heynen ................... .1.eeraar B. De Jonge .................. .1.eeraar 
J. M. Byleveld . .1. J. G. Van de Lune ...................... L 
J. J. Weersing ............................. .1. C. De Leeuw ........................................ L 
T. Van der Lugt .......... Ouderling Mr. Nieveen .................... Ouderling 
M. Kooistra ......................................... 0. Mr. Jongejeugd ........... 0 
D. Moorlag ................... _ ........... __ .: ... _ .. 0 Mr. Van der Veen ........................ 0 

Classis Zeeland 
M. Van Vessem ... Leeraar H. Walkotten .................... Leeraar 

. D. R. Drukker .............................. .1. W. Kuipers ......................... L 
E. J. Krohne .......................................... L J. Bouwsma .......................... , ............ .1. 
A. H. Bosch ........... Ouderling J. Zoet .... ................. Ouderling 
H. Smit.. .· ........................................... 0 B. Mulder .............................................. 0 

. J. Van Rhee ...................0 H. Buter ..... .. ................................. 0 
• 
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VOORARBEID 

Op Dinsdagavond, 15 Juni, 1920, te acht ure, zoo de Heere 
wil, Ure des Gebeds voo~ de Synode, in het kerkgebouw der 
Eastern Ave. Chr. Gere£. kerk te Grand Rapids, Mich. Voor
ganger, de President der vorige Synodale Vergadering, Ds. I. 
Van Dellen. Deze opent ook de Eerw. Synode op Woensdag, 
16 Juni, des vo~rmiddags te 10 ure, in Calvin College, 'aan den 
hOek van Benjamin Ave. en Franklin St., S. E. Na gebed en toe
spraak roept hij de deputaten op en leidt de verkiezing van den 
president, vice-president, en scribre der Synode. De verkozen 
president aanvaardt zijn taak. Hij leest de OPENLIJKE VERKLA
RING vaor, door de Synode met "Jail te beamen. Bepaling· van 
wijze van arbeiden en uren van zitting. De president benoemt 
eene oommissie tot verdeeling der voorstellel?- en rubrieken van 
het Agendum onder verschillende commissies, desgewenscht met 
voordracht van de leden er van, en commissies tot ontvangst van 
deputaten van Correspondentie-Kerken. 
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I. THEOLOGISCHE SCHOOL_EN COLLEGE 

Verslag van het Curatorium en der Commissies in zake 
School- en Classicale-Examina. (Zie de rapporten in het tweede 
dee! van dit Agendum.) 

De Synode verandere de bepalingen inza:ke' Curatorium Con
tractum en de Feb'llari vergadering alzQo,-(Acta 1918, Hoofd 
art 33, neven-art. 12, p. 36). 

(1) dat dit lichaam in de toekomst zal samengesteld worden 
uit de helft van de curators, van iedere Classiseen. 

(2) dat het agendum van de te verhandelen zaken minstens 
drie weken v66r de te houden Feb'llari vergadering aan' 
al de Curatoren gezonden worde. 

(3) Dat aan de Curatoren in absentie een vol!edig gemoti
veerd rapport van' de verhandelingen van Cur. Con
tractum 'gezond~n worden, om met drie weken aail den 
Secretaris kemiis te geven van goedkeuring of afkeuring. 

Motieven:-

a) Omdat het l'echt en 'billijk is dat aile Classes op de ver
gadering van Cur. Contractum vertegenwoordigd zijn. 

b) Omdat de Classes die nu niet vel'tegenwoordigd zijn 
gmot bel;mg hebben bij de besluiten die op de Cur. Con
tractum genomen worden, en dus oak een stem behooren 
te hebben in de overwegingen die tot die besluiten leiden. 

c) Het bezwaar dat dit vee! ml kosten weegt niet op tegen 
de belangrijkheid van de zaken die aldaar besIoten'worden, 

d) De verlenging van twee tot drie weken is noodig opdat 
de Curatoren in absentie de noodige ti j d hebben 0111 ge
noemde besluiten te overwegen. 

- (Classis Sioux Center.) 

Zoolang Theologische School en College nog bestaan als in
richtingen van de Kerk, warde de Theologische School beheerd 
en verzorgd door een Curatorium bestaande ui.t 'een leeraar uit 
ieder Classis. Het bestuur van het College besta uit 15 leden ge
kozen door de Synode, leeraars en wel-ont~ikkelde laymen, '~good 
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businessmen, College and University graduates," die beter in 
staat zijn te oordeelen over College-zaken en -curricula dan leer
aars die nimmer zulk a:n opleiding mochten genieten. 

(Classis Muskegon,) 

De Synode make regeling om de Theologische School van 
Calvin College te scheiden opdat ze afzonderlijk ge-incorporeerd 
en beheerd kunnen worden, en zooals wij vastelijk gelooven en 
hopen, beideE- tot meerdere ontwikkeling kunnen kamen. 

Gronden:-

a) Het is in overeenstemming met het door de Synode er
kend beg-inse! dat ook het hooger onderwijs niet van de 
Kerk maar van de ouders behoort uit te gaan . 

. b) Indien er in de toekomst eene vereeniging georganiseerd 
wordt om het College over te nemen, zal het m'inder moei
lijk voor de Kerk zijn om het over te dragen, indien het 
als een afzonderlijke inrichting bestaat. 

c) Waar de CoHege President reeds aanstalten maakt om 
een groote "endowment" vaar het College te verzamelen, 
weten de bi j dragers vooraf dat wanneer het College aan 
een vereeniging ove"rgedaan wordt, ook de endowment bij 
het College blijft. 

d) Dit geef! aan de liefhebbers van de Theologische School 
de gelegenheid om iets bijzonders voor de School del' 
kerken te do~n, en geeft hun metee11, de waarb01~g dat dit 
later niet in handen van een vereeniging zal overgaan. 

Indien de Syno~e het bovengenoemde aanvaardt, drage zij 
aan den President van C"lvin College op om, aleer hij met het 
verzainelen van een endowment begint, zoo spoedig mogelijk eene 
vereeniging, te oI1ganiseeren om het College ·over te nemen. 

(Classis Muskegon.) 

,CDe Classis besluit het volgende op te zenden naar de Synode 
en de Curatoren z~llen het tel' Curatol'en-vergadering brengen.) 

De Classis spreekt uit dat zi j hal'e sympathie niet betuigen 
kan met de "Million Dollar Endowment Campaign" voor onze 
School. . 
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Gronden:-

a) Langs dezen weg wordt onze Col-lege, die een VDornarne 
schake! is, in de opleiding tot den dienst des Woords licht 
te onafhanke!ijk van Dns volk. -

b) Wordt de School betrekkelijk onafhankelijk, dan zal ons 
Chr. Geref. volk den band aan onze College niet levendig 
gevoelen. 

c) Ons volk heeft zich steeds gewHlig betoond am de be!an
gen van het College te verzorgen. 

(Classis Sioux Center.) 

De- Classis verzoekt de Synade om de {( A<;ademy" onzer 
Thea!. School op te heffen tegen September, 1922 .. 

Grond:-
Omdat het niet billijk is tegenover ons volk, hetwelk in on

derscheidene deele"n onzes lands Academies of Chr. Hi-gh Schools 
gesticht heeft of sticht, en die zelf bekostigt, terwijl de Academy 
te Grand Rapids door alle kerken gesteund wordt bij wijze van 
aanslag. (Gassis. Hudson.) 

De Classis dringt er bij de Synode op aan, stappen te nemen 
tot uitvoering van het besluit der Synode van 1914, in zake de 
overdracht onzef Academy te Grand Rapids aan een Vereeniging, 
en dat wel in dezen zin: 

a) Dat de Synode na twee jaren het Academy gedeelte, zijn- . 
de de eerste vier klassen van Calvin College, als kerke-
lijke inrichting opheffe; . 

b) Dat de Kerk gaarne bereid is aan een Christe!ijke Ver
eeniging tegen billijke vergoeding het gebruik van gebou
wen en het onderwi j s van professoren toe te staan. 

Gronden hierv:por zijn':-

Synodale besluiten o.a. van 1912 en 1914 spreken het duide
lijk uit, dat volgens Gereformeerd beginse! het midde!baar en 
haoger ollQ-erwijs van vereenilgingen dient uit te gaan. Oak de 
Synode van 1918 sprak zich in gelijken zin uit met betrekking tot 
de School te Grundy Center, en drong er op aan, averal Academies 
op -te richten. 
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De Synode van 1914 achtte den tijd niet rijp, om ons Calvin 
College aan een. Vereeniging aver te dragen, op deze gronden:' 
Er was nog niet genoegzame ,belangstelling in zake haoger onder
wijs; een College eischt vee! kapitaal; en een College dient gee 
hee! ons yolk. Maar met betrekking tot de Academy werd beslo
ten, deze zoo spoedig mogelijk aan een Vereeniging over te dra
gen. StipulaHen werden 'gemaakt aangaande gebouwen, profes
soren, band met de Kerk, enz. Een voorloopig bestuur werd aan
gewezen, om actie te beginnen, een Reglement te ontwerpen, enz. 

Deze geheele zailk schijnt op de Synode vari 1916 in den ·([oof
pot te zijn ,geraakt. Er werd besloten voorloopig een wachtende 
honding aan te nemen. De hoop werd uitgesproken, dat zich 
eerlang meei belangstelling ZOll operibaren. Een commissie flam 
inzage.van het concept-reglement door het voorloopig bestuur onl
worpen, en de Synode borg dit zorgvuldig wet';n het archief .... 

Sinds dien tijd treedt het particulier inltiatief meer 'en ,meer 
in werking. Op onderscheidene plaatsen worden Chi-isteli jke 
High Schools gesticht ofbegint men 9de en 10de graad onderwijs 
te geven. Het wordt dus hoe langer hoe onb,llijker, dat aan al. 
onze kerken in Oost en West de verplichting wordt opgelegd om 
oak de Academy in het centrum mede te onderhouden. 

(Classis Illinois.) 

De Synode besluite om aan de Preparatory School te Grand 
Rapids in September, 1920, voor het eerste jaar slechts een Sem
inary Preparatory leercursus te openen en zoo vervolgens in 1921 
voor het tweede jaar, t'0t men in de eerste vier jaren niets anders 
heef! dan de Seminary Preparatory leercursus. 

Gronden:-

a) Billijkheid met het oog op andere scholen eischt het; , 
b) De meeste studenten in deze j aren komen van Grand 

Rapids en omgeving; 

c) Het is niet de roeping der Kerk als instituut om het on
derwijs. in die vakken te verstrekken aan anderen dan 
toekomende Dienaren des Woords. 

(Classis Orange City.) 
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De Classis Pella dringt er bij de Synode op aan dat de Synode 
terug kame op het besluit der Synode van 1916, inzake de over
dracht van de Academy aan ,eene vereeniging, en trachte tot uit
vaering' te komen van vroeger genomen besluiten. De Classis 
geeft in overweging of het stellen van een billijke termifn nieL 
behoor! gedaan te worden. 

Deze instructie grondt zich op de volgende motieven:~ 

I. Besluiten van vroegere Synoden:-

.1. Acta Synodi 1912, pag. 29 en 30. Van aIle Classes in
structies-takende de verhouding van Kerk, School en 
College. De Synode was zeer beslist, en' wilde beide 
academy en college proper overdragen aan eene veT
eeniging . 

2. Acta Synodi 1914, pag. 28-34. Deze Synode ging hal
verwege op hare schreden terug door te beslu'iten: 
"het college proper" vooralsnog niet a,an 'eene vereeni
ging over te dragen, en bereid te zijn de,academy zoo 
spoediiJ mogelijk aan eene vereeniging te willen over
dragen. Op deze Synode werd goed gevoeld, dat 
vooral de academy ons moeite baart. De Synode wil
ligde dan oak niet in het verzoek van het Curator'ium 
om een nieuw schoolgebouw op te rich ten, maar gaf 
vrijheidJot het bouwen van een dormitory. 

3. Acta Synodi 1916, pag. 34. Deze Synode ging gehee1 
op hare schreden terug. De commissie van praead
vies rapporteerde: HUwe Commissie nam inzage van 
het rapport van het voorloopig bestuur ter rege1ing 
van de overdracht onzer academy, en adviseert d-at de 
Synode in deze aangelegenheid eene wachtende hou
ding aanneme, in de hope, dat zich eerlang m-eer be
langstelling openbare voor het tot stand komen eener 
vereeniging die de academy zou -l{unnen en willen 
overnemen." -Alzoo hesloten door de Synode. 

-4. Acta Synodi 1918. Deze Synode heeft van de voor
gaande besluiten blijkbaar 'geheel geen notitie geno
men, zwijgt er ten minste van, en handelt slechts over 
uitbreiding van het College, dat echter blijkens de 
praktijk de academy insloot. 
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I , 

Twee zaken zijn dus duidelijk door de Synode ge
constateerd: 

a) Dat de academy van de Kerk behoort losgemaakt 
te worden; 

b) Datmen wacht op genoegzame belangst,lling 
voor deze z<}ak. , 

II. Losmaking is in harmonie met het gereformeerd heginse!. 

Het Gereformeerd kerkrecht eischt, dat we hiertoe ko
men. De Kerk sticht geen colleges, veel minder acade

mies. Dit ligt niet op den weg der Kerk. Zij treedt 
da'armede op het terrein dat het hare niet is. En ze 
komt daardoor onvermijdelijk in een onhoudbare 
positie. 

nI. Losmaking wordt geeischt door de biHijkheid jegens al 
onze Kerken. 

Het is onbillijk om heel de Kerk te laten betalen voor de 
opleiding van een belangri jk groot deel der j eugd, ter
wijl de Kerk niet betaalt voor de opleiding van andere 
j ongelieden, die wegens verren afstand van Grand Rap
ids op andere scholen hunne opleiding zoeken. Volgens 
het Jaarboek der School voor 1918-1919 komen van de 
283 leerlingen van de academy aHeen uit Grand Rap
ids 208. 

IV. Losmaking van de academy zal zeker het' best lei den tot 
oplossing van finantleele en 'andere moelijkheden: 

De moeilijkheden vermeerderen door den tegenwoordi
gen stand van zaken. De schuld op het tegenwoorilig 
schoolgebouw bedraagt nog duizenden. De loopende 
onkosten kunnen uit de gewone fondsen niet hestreden 
worden tenzij iedere Synode, den aanslag aanmerke
lijk verhoogt. 

De ontvredenheid over het op zijde zetten van aange
nomen beginselen, het niet_uitvoeren van gemaakte be
sluiten, ja, zelfs het handelen tegen genomen besluiten, 
vermeerdert gaandeweg. ,De liefde voor' onze School 
vermeerdert niet, juist omdat men ontevreden is over 
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getaxeerd te worden VDor een School, wier bestaans
recht niet te verdecligen is. 

Ook wordt de oprichting van academies op andere plaat
sen door het bestendigen van den toestand der School 
te Grand Rapids grooteliiks belemmerd, 

(Classis Pella,) 

De Synode besluiteom het Preparatory Department aan onze 
School radicaal op te heffen tegen September, 1922. 

Granden:-

a) Zulks is eisch der billiikheid Waar ons volk in onderschei
dene deelen des lands Academies of Chr. High Schools 
opricht. 

b) Grand Rapids heeft niet de minste aanspraak op eenige 
bevoorrechting. 

c) Langs dezen weg zru ons yolk meer gereedeliik gewonnen 
worden vaor de hoogstnoodige· concentratie van al onze 
krachten op het gebied van het College onderwi is.' Een 
College moet toch-vooreerst ons ideaal bliiven. 

d) Degenen die opleiding tot de heilige bediening begeeren 
kunnen de cursus van de eerste vier j (J-ren volgen aan een 
onzer nabiigelegen scholen van middelbaar onderwiis, als 
aan een school te Grand Rapids. 

(Classis Sioux Center.) 

Indien de Synode besluit tot de radicale opheffing van het 
Preparatory Department, er regeling gemaakt warde in het Col
lege voor een volledige cursus in de ,N ederlandsche taal, zooals 
dit noodig is vaor onze a.s. predikanten. 

(Classis Sioux Center.) 

De Classis, overwegende dat nag slechts enke!e jaren ge!eden 
de Synode stappen nam tot verbetering van het onderwiis,in de 
N ederlandsche taal aan onze School te Grand Rapids, voor de 
aanstaande Candidaten in de Theologie, wat met het oog op de be
hoeften onzer Kerk ook zeef noodig was, verneemt met zorg dat 
het Curatorium nu reeds met zoo vee! haast die taal uit de School 
dring!, dat binnen den ti j d 'van enkele j aren van de Candidaten 



niet meer kan noch mag verwacht worden in de N ederlandsche 
.taal yoor de gemeenh~n te kunnen optreden, terwijl daar toch nag 
voor een langen tijd behoefte aan zalblijven bestaan. Daarom 
dringt ze er bij de Synode ernstig op aan daar weer zoo spoedig 
mogelijk verandering in aan te brengen. Voor de aanstaande Die
naren des Woords stelle ze vast: (1) de hoeveelheid van onder
wijs, dat ze 'in de voorbereidings-departementen in de Nederlarid
sche taal als studievak moeten ontvangen; (2) de vakken der 
Theologie, waarbij de N ederlandsche taal als voertuig moet wor
den gebruikt. 

Deze regeling kan onze Kerk waarborg geven, dat een groat 
'aantal onzer Hollandsche gemeenten straks niet voor een onover
komelijke moeilijkhdd komen te staan. 

(Class!s Orange City.) 

Dewijl wij thans in een overgangsperiode verkeeren met Col
lege en Preparatory Department, adviseert de Classis de Synode 
am te besluiten dat vobreerst het getal professoren niet vermeer
derd zal worden. 

Gronden:-
a) Omdatbij het wegvallen van de Academy, het getal stu

denten met ongeveer drie-vierde verminderen zaI. 

b) Omdat de uitbreiding van het College zoover ze thans uit
gewerkt is, de kosten eno~-m zal verhoogen, met het oog 
op de salarissen. 

c) Omdat thans de grootste behoefte bestaat aan nieuwe 
gebouwen. 

(Classis Sioux Center.) 

Synod instruct the Curators to keep Calvin College and 
Theological Seminary funds separate, and lay asse{,sments on the 
congregations only for the Seminary, but recommend collections 
for the College. 

Reasons:-
a) Because the present method is becoming too burdensome 

for some congregations_ 
b) Because this will open a way for those who wish to make 

a beques( for one and not for the other. 
. (Classis Hackensack.) 
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De Synode wijze een weg aan langs welke giften en legaten 
apart kunnen gegeven of vermaakt worden,aan de Theologische 
School bizonder; en aan het College bizonder. 
. (Classis Zeeland.) 

De Synode besluite dat de aanslag der gemeenten aileen be, 
stemd en gebruikt worde voor de Theologische School en het 
College. (Classis Holland.) 

De synode berame een plan zoodat in de toekomst de ge
meenten aileen aanslag krijgen voor het onderhouden van het 
Theologische departement, voor de opleiding van toekomstige Be
dienaren des Woords. 

(Classis Zeeland.) 

DeClassis Ostfriesland vraagt de Synode om herziening van 
Art. 75, Acta 1918, aangaande het Theo!. Dept. van onze School 
te Grundy Center, Iowa. . 

Gronden:-
l. De Synode van 1916 gaf hare toestemming tot het oprich

ten van onze School zonder het werk nader te omschrij
ven, of schoon de mogelijkheid van een Theo!' Dept. be
discusseerd werd en onze afgevaardigden openlijk ver": 
klaarden dat we eene opleidingsschool voor pred,kanten 
bedoelden. Ook de Commissie, die benoemd werd om toe
zicht te bonden op de Grundy Center School, op wiens aan
beveling wij de gevraagde finantieele steun ontvingen, had 
nooit iets op het Theo!' Dept. aan te merken. Wij meenen 
derhalve dat het Theo!. Dept. recht van bestaan heeft en 
dat het beslui! van 1918 dienaangaande eene inbreuk is op 
onze rechten. 

2. Het opheffen van het Theo!. Dept. zou een te zware slag 
zijn voar de School als oak voar onze gemeenten. Het 
zal groote ontevredenheid en oneenigheid veroorzaken en 
het, werk, -dat in de laatste viet jaren door middel van de 
School met zoo goed gevolg gedaan is, zalgroote schade 
lijden. 

3. Onze situatie is wezenlijk niet veranderd sinds 1916. Grand 
Rapids heeft nooit en kan ook nu niet in onze behoeften 
ten volle voorzien. -
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4. Wij zijn zedelijk verplicht te respecteeren die zoo rijke1ijk 
;vaal' de School gegeven hebben, en dat weI met een oog 
oak op het Thea!. Dept. 

S. Andere kerkgenootschappen hebben meer dan eene Thea!' 
School, en dat tot zegen def resped:ieve kerken, en wij ver
wachten dat dit oak bij .ons zoo zijn za!. 

6. Het is onze overtuiging dat, indien wij het Thea!' Dept. 
opheffen, andere genootschappen voar een groat deel ons 
veld en onze mannen nemen. 

(Classis Ostfriesland.) 

De Classis dankt de Synode Vaal' ontvangene ondersteuning 
en ze verzoekt de Synode om verder vri j stelling van den aanslag 
Vaal' de Thea!. School te Grand Rapids. 

(Classis Ostfriesland:) 

Bijaldien het Seminarie te Grundy Center mocht ophouden 
te bestaan, vraagt deClassis overeenkomstig Art. l2,D. K. O. de 
appl'obatie del' Synode vaal' het aanblijven del' tegenwool'dige 
theologische professol'en aan de School met behoud van hun 
radikaa!. 

(Classis Ostfriesland.) 

II. INWENDIGE ZENDING, KERKHULP, JODEN EN 
INDIANEN ZENDING 

Verslagen Comm. Alg. Kas, en Kerkhulp en J aden Zen ding, 
Board of Heathen Mission, Bureau voar Imrnigratie. Zuid Ame
rikaansche Kerken. Rapport Comm. Reglement J aden Zending. 
(Vg!. Agendum Rapporten.) 

Classis Pacific vraagt del' Synode, haar als een Zendings
Classis ie beschouwen en te behandelen. In verband daarmede 
verzoekt ze del' Synode, nat, als hare Classicale onkosten de SOc 
per gezin te boven gaan, de Synode haar steune inzake het averige 
tot betaling del' reiskosten. Op deze wijze komt het·dan uit, dat 
de arbeid del' Class;s Pacific meer de geheele Kerk geldt en alle 
kerken belang hebben bij deze Classis. • 

(Classis Pacific.) 
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De Synode wijze een weg aan, dat de onbillijkheid worde weg, 
genomen, dat gemeenten, die 'uit Kerkhulp steun ontvangen, die 
gelden moeten terugbetalen en die door Collecten, buiten Kerk
hulp om, steun vbor den bouw van Kerk 0'£ pastotie ontvangen, .
niet terug behoeven te betalen. 

Gronden:-

0) <tat de Collecten voor Kerkh111p toch ook zljn'voor den 
denbouw van kerken 9f pastorieen. 

b) Kerkhulp controle behoort te houden over alle collecten 
VOQr :den bouw van kerken of pastorieen. 

(Kerkeraad,Conrad, Mont.) 

Aanvrage van Classis Hackensack en Hudson voor de Oos
terscheZending, $2,500 per jaar uit de Algemeene Inwendige 
Zendings-kas. 

Eveneens van beide Classes aanvrage om ~l,OOO per jaar voar 
behartiging vanimmigratiewerk. . 

(Classis Hudson.) 

Classis Illinois verzoekt de Synode om mandaat voor een uit
gave van hoogstens $20,000 tot aankoop van een geschikt gebouw 
voor de Zending onder de J oden in Chicago. 

Gronden:'-

a) Het tegenwoordige gebouw blijkt niet doelmatig voor 
leeszaal, ver,gaderzaal, en het vQof'gestelde Dispensary. 

b) Ook blijkt het steeds duidelijker, dat de tegenwoordige 10-
caliteit niet in elk opzicht geschikt is tot verdere uitbrei-' 
ding van deze Zending. 

c) Een voor dit doel geschikt gebouw in de Jodenbuurt te 
huren grenst schier aan het onmogelijke, dewijl de Joden 
ui teraard deze zaak hardnekkig tegenstaan. 

(Classis Illinois.) 

INDIANEN ZENDINGS ZAKEN :-

1. Classis Pella requests Synod that the rule in "Zendings
OrdeH w.hich says that converts, baptized at a certain station shall 
belong to the "zendende Kerk," be annulled, and in the place of 
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it be ruled that all converts, baptized on the field, shall be mem
bers of the Rehoboth congregation until such time as another 
church or churches shall be instituted to which they should re
spectively belong, because living nearer to them. 

• - (Classis Pella.) 

2. Classis Pella overtures Synod to make the study of lan
guagecompulsory upon the Missionaries of our Church in foreign 
and Indian fields, since: 

a)' It will materially increase the influence of the Missionary; 

b) It will advance the work of evangelizing the nation; 

c) It will be a strong argument for continued service on the 
field; 

d) Other Churches of long experience in the mission enter
prise have such rules.' 

(Classis Pella.) 

3. Class;s Pella vestigt de aandacht der Synode op de zaak 
van het plaatsen,van een "layworker" te Gallup, N. Mex. Deshe
treffende luidde het rapport van de Synodale Deputaten der Hei
den Zending (Acta Synodi 1918, bl. 109, par. 7) als voigt: "Het 
besluit werd genomen om Gallup te beschouwen als behoorende 
tot het Zendingsterrein van Rehoboth, en om daar ter bekwamer 
tiJod een "layworker" te plaatsen volgens aanbeveling van het 
veld." 

In verband met de bepaling, "ter bekwamer tijd/' waaraan de 
uitvoering van dit besluit afhangt, is de Classis van oordeel, dat 
niet ,de prakti'sche overweging van geldgebrek, maar de princi
pieele vraag, "wat eischen de belangen van ons zendingswerk" hier 
den doorslag behoore te geven. 

(Classis Pella.) 

4. Classis Pella vraagt dat de Synode besluite tot de gere
gel-de afvaardiging van minstens een van het Zendings-personeel 
op elke jaarvergadering der Deputaten Indianen Zending, en op 
iedere Synodale vergadering om "expert" .advies te geven in de 
bespreking en behandeling van zaken. Afvaardiging te geschieden 
door de General C01J.f.~rence en de onkosten te vergoeden door den 
Algemeenen Synodalen Penningmeester. 
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Gronden:-

a) Behoefte hieraan wordt gevoeld en is'uitgesproken door 
het Zendings-personeel. 

b) Behoefte daaraan wordt gevoeld door de Deputaten Indi
anen Zending en ligt in den aard der zaak. 

e c:lassis Pella.) 

De Synode geve den Deputaat Heidenzending van Classis 
r·l1inois wederom als vroeger zitting in de Uitvoerende Commissie 
van den Board. ' 

Gronden:-

a) Het is van belang, dat een zoo groat mogelijk aantal van 
de Deputaten werkelijk_kunnen inleven in het werk van 
den Board. ' -

b) De Uitvoerende Commissie telt slechts vijf leden. Soms 
ontbreken ,%n of twee leden, en dan komt een 'zeer klein 
aantal Deputaten voor soms gewichtige zaken te staan. 

c) De onkosten hieraan verbonden zijn geen overwegend 
bezwaar. 

e Classis Illinois.) 

III. BUITENLANDSCHE ZENDING 

Rapport der Commissie voor onderzoek-zie Agendum. 

Classis Hackensack urges Synod to take up a Foreign Mission 
Field at once, and the field chosen to be worked in co-operation 
with already existing Missions. 

Reasons:-

a) Because of the universal interest and response, morally 
and financially,' to the appeal made by the last Synod. 

b) Because mission~ries are waiting to be sent: 

c) Because of the great opportunity of the present hour. 
e Classis Hackensack.) 
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Classis proposes to Synod to-begin our missionary extension 
work by seeking co-operation foOr, a number of years with exist
ing missionary posts in tlie field (s) that may be selected by Synod. 

, This co-operation to consist in paying the salaries and other ex
penses of a number of missionaries to be designated by Synod for 
this purpose, and who shall labor at such posts and at the same 
time make further study of the fields as a whole. 

'Reasons:-

a) In this way the money invested in the cause ,of mission 
extension will go at once into actual ,and effect_ive work. 

b) Our work in -the new region (s) can be begun under com
petent leadership and advice, which will be of great value 
when we begin independent work. 

c) Definite and firsthand information may be gathered by 
our misisonaries as\ to the best location for our work, and 
in this way there will be less danger of making expensive 
mistakes. 

(Classis Illinois.) 

Classis expresses its agreement with the instruction of Classis 
Illinois in regard to the matter of Foreign Missions. 

(Classis Grand Rapids East.) 

De Classis in overweging nemende: 

a) dat het besluit van de Synode f918, Art. 65, p. 80, (d), 
niet uitgevoerd is, namelijk, "de velden in Midden Afrika 
en China te bezoeken en onderzoeken om de a.s. Synode 
te dienen met rapport dat tot keuze kan leiden" ; 

b) dat blijkbaar de meening heeft post gevat in een aanzien
lijk gedeelte der Kerk, dat de rapporten tot dusver een
zijdig en niet naar opdracht zijn geweest; 

c) dat voor het, kiezen van een zendingsterrein de zeer -noo
dige eenheid in de geheele Kerk nag niet aanwezig IS ; 

d) da!" er gevaar bestaat dat een veld zal gekozen wm-den 
voor en, aleer de npodige kennis ,aanwezig is, ,am een voar 
de toekomst 'voordeeHge keuze te d?en; 



= 
e) dat de onervarenheid> der baanbrekers tot kostbare mis-

stappen zou kunpen leiden; 

verzoekt de Synode in overweging te nemen de wenscheli jkheid 
'en mogeJijkb';d van samenwerking in ieder van die velden door 
twee zendelingen met de U. P. Church in Afrika, en met de Ref. 
Church in China, onder zulke voorwaarden als voor ons niet Oll

aannemelijk zijn, om dan op de volgende Synode, nadat rappor
ten van de velden ontvangen zijn, over te gaan tot het kiezen van 
een zendingsterrein. Mocht de Synode alzoo besluiten, dan 
worde de Synodale Zendings-Deputaten opgedragen om met de 
betrokken Kerken de noodige regelingen te maken. 

(Classis Sioux Center.) 

IV. PUBLICATIE ZAKEN. 

Verslagen der Publication Camm., en -def Zendingslessen en 
Tractaat Com·missies. Zie Agendum. 

De Synode besluite, dat. de rapporten van Co'mmissies van 
praeadvies minstens ren dag vb-or zi j in behandeling kamen, ge
drukt in de handen der Deputaten moeten zijn, opdat dezen tijd 
hebben, .ze bedaard in te denken en er meer welhewust over kun
nen oordeelen en stemmen. 

(De Classis besloot, den Synodalen S. C. te verzoeken, dit 
eerst in 't Agendum op te' nemen.) 

(Classis Pacific.) 

. Doordat aan het besluit der Synode 1918 (zie Acta, Art. 22, 
Sec. 5, bl. 18) niet door al de Commissies is voldaan, verandere 
de Synode in het genoemd besluit, de zinsneden: "dat de rap
porten ook gedrukt worden ve6r 1 Maart" in: "dat de rapporten 
ook gedrukt worden va6r 1 J anuari." 

Grond:-
Zeffs al wordt aan den nu vastgestelden eisch (1 Maart) vol

daan, is het nog voar de Westersche kerken onmogelijk, om vo6r 
de Classicale Vergadering de rapporten op den Kerkeraad te 
behandelen. 

(Classis Pacific.) 
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De Synode zorge voor een officieele uitgave van de Acta in 
de taal van ons land. 

Gronden:-

a) Het is onnatuurlijk dat een Kerkengroep, dat al meer 
dan een halve eeuw in Amerika bestaat, nog steeds in hare 
officieele handelingen uitsluitend een taal gebruikt die.ons 
land vreemd is . 

b) Onze Kerkengroep kan niet meer als uitsluitend Hol
landsch gekenmerkt worden, daar de Engelsche taal sne! 
onder ons is toegenomelJ., In het opstellen van de offi,ci
eele stukken diende men hiermede te rekenen. 

( Classis Muskegon.)' 

Classis Hackensack asks Synod to have the Acts and Pro-
ceedings of Synod printed in English. 

Reasons:-

a) . Becau'Se this is the language of the land in which we live. 

b) Because many of our consistory members cannot read 
the Holland. 

c) Because this would help to make our young people more 
interested in the doings of the Church. 

d) Because this would be in harmony with the present cus
tom of the Curators and Mission Boards. 

(Classis Hackensack.) 

Synod, appoint a Committee to devise ways and means for 
'obtaining annually a series of Sunday school lessons, that is 

adapted-to those peculiar needs of the children in our Church, 
which result from OUf distinctive doctrinal tenets, and from the 
fact that these children receive religious instru'ction also in 
schools for Christian Instruction and in catechism. 

Reasons:-

a) The International lessons are not and can not be chosen 
with a view to our special needs. Their choice results 
from entirely different conditions. 
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b) From year to year the International series contains a 
number of lessons that are beyond the comprehension of 
our younger pupils. 

c) The use of the International Lesson Series, through some. 
of its Lesson Helps, proves instrumental ..in bringing. a 
kind of literature into our homes that is less desirable for 
our young people. 

(Classis Grand Rapids East.) 

We request Synod to make the necessary provision to fur
nish our Sabbath sebools with a graded lesson course, suitable to 
our peculiar church life. 

(Classis Grand Rapids West.) 

Waar de Kerk nu.haar eigen drukkerij heeft, zoo lOeke zij 
The Instructor over te nemen en uit te geven, indien zulks onder 
billijke voorwaarden kan. 

(Classis Muskegon.) 

De Synode wijze een weg aan, dat er kome Engelsche predi
katies onzer elgene mannen met het oog op de dringende behoefte 
hieraan voor de Eugelsch-sprekende gemeenten. 

(Classis Hudson.) . 

Een faarboekje worde uitgegeven door de Kerk. 

Gronden:-

a) Met het oog op de statistiek, die op de Classis moet inge-
diend worden; 

b) 'tJaarboekje krijgt authoriteit; 

c) De voordeelen komen de School ten goede, en 

d) De W. en B. Commissie heeft reeds pel'S en drukkers. 

.. (Classis Hudson.) 

De Synode geve aan de Publication Committee instructie om, 
v66r en na, De Wachter met vier bladzijden te vergrooten, als de 
ingezonden stukken anders wegens gebrek aan plaatsrui11).te ·moe
ten bli j ven liggen . 



XXIII 

Gronden:-

a) ,De Wachter kan oak dan nog weI een batig saldo afwer
pen ten voordeele van onze S~hool. 

b) De hoofdzaak bij onze kerkelijke bladen mag niet zijn
een zoo groot mogelijk bedrag te storten in de kas der 
School. -

c) Iioofdzaak maet niet zij!l finantieel voordeel, maar\bevor
dering van_ de geesteli jke belangen onzer kerken. 

(Classis Sioux Center.) 

De Synodebesluite om voortaan in De Wachter en The-Ban
ner ge.en -advertenties op te nemen van patent medicines, chiro
pract.?rs, enz. 

Gronden:-
a) Deze advertenties zijn-vaak misleidend 
b) Ze ontsieren onze kerkelijke bladen. 

(Classis Illinois.) 

De Synode drage de Publivatio:q Committee op om voortaan 
te zorgen dat de kolommen van De Wachter minder advertenties 
bev.atten, 0pclat de stukken ter plaatsing niet behoeven te wachten 
tot er ruimte komt. 

(Classis Holland.) 

De Synode bepale dat voortaan aile advertenties van Patent 
Medicines, Sigaren en dergelijke niet meer in De Wachter en The 
Banner geplaatst worden. 

(Classis Holland.) 

De Synode besluite in ~ake onze kerkelijke bladen, niet aller
lei advertenties op te nemen, maar meer hare kolommen te versie
refl met degelijke leesstof, opdat deze bladen meer aan het doel 
van School en Kerk mogen beanhvoorden. 

• (Classis Orange City.) 

De Synode besluite om voortaan geen advertenties in De 
Wachter en The Banner op te nemen van patent medicines, 
omdat:-

a) deze advertenties in den regel niet de volle waarheid be
vatten en daarom onze kerkelijke bladen ontsieren; 
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b) ons volk vaak zijn afkeuring over deze advertenties laat 
hooren, en 

c) goede degelijke lectuur vaak wachten moet op plaats
ruimte. 

(Classis Zeeland.) 

Classis urges Synod to require all correspondents in Church 
papers to sign their full name to the articles. 

< 

Motives:-
a) The public frequently looks with suspicion upon state

ments made in unsigned articles; 

b) It will have a tendency to cause the correspondents to be 
more careful in making assertions. 

(Classis Grand Rapids East.) 

v. KERKENORDE ZAKEN 

Verslagen der Commissies vaar Vertalingen der Kerken
orde in het Duitsch en in hetEngelsch, en der ·Comm. voor de 
Eenheid in Eeredienst. 

Door de bellOeming van Ds. J. J. Hiemenga tot President 
van' Calvin College, en de aanvaarding daarvan zonder nader 
overleg met de Classris, brengt Classis Hudson vaar u de vraag: 
"HDe' Artikel 12 Vflll de K. O. maet worden verstaan, en wan
neer maet een Dienaar des Wciords geacht worden te zijn over-
gegaan tot een anderen staat des lev ens ?" ) 

Aangezien deze vraag geacht wordt het algemeen belang der 
Kerken te raken, bren~t de Classis deze zaak ter Synode. 

(Classis Hudson.) 

De Synode geve n:iet meer zitting met adviseerende stem in 
haar midden aan de Literarische -Professoren van Calvin College, 
maar noodige aIleen uit den President van het College en geve 
hem zitting met adviseerende stem in alle zaken het College 
betreffende. 
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Gronden:-
,a) De Literarische Professoren staan niet gelijk met de 

Theologische Professoren, aangezien zij niet geacht kun
nen worden een theologisch advies uit teo brengen, waar
voor de Theologische Professoren in haar midden zijn . 

. b) Men schept zoodoende een kwaad precedent, als we an
dere colleges en high schools krijgen. 

(Classis Illinois;) 

De Synode noodige aile rapporteurs van commissies door vo
rige Synoden benoemd uit tot bijwoning der vergaderingen op 
onkosten der Synode, en geven hun zitting met adviseerende stem 
gedurende de behandeling hunner zaak. 

Gronden:-
a) De Commissies door vorige Synoden benoemd hebben de 

dingen doorgedacht, en het gaat niet aan om hen hun ad, 
vies aileen maar schriftelijk'bij een commissie der Sy
node te -laten inleveren, een commissie, die gewoonlijk 
heel nieuw en heel vreemd voar de zaak sta'at en niet zel
den daardoor meer bederft dan goedmaakt. 

b) De rapporteurs behooren uitgenoodigd te worden en als 
adviseerende leden zitting gegeven te worden, opdat wan
neer de z-aak opkomt.zij er hij zijn. Door afstand zijn 
zij er nu niet altijd bij, en al wonen zij in dezelfde stad 
en al hebben ze het recht van verdediging van hun rap
portrzoo zijn zij er meestal toch niet bij, want zij weten 
niet wanneer de zaak opkomt, en dus wordt deze daar
mede buiten hen om behandeld, wat niet zelden tot schade 
der zaak strekt. 

c) Doordat men de rapporteurs als adviseerende leden ter 
Synode heeft, welke in den regelleidende mannen in onze 
kerken zijn, -is er eenige meerdere waarborg voor con
tinuiteit in de behandelittg der- zaken en voor meerdere 
wijsheid in onze synodale beslissingen. 

. . (Classis Illinois.) 

De Synode overwege of het niet billijker zou ~ijn de onkos
ten verbonden aan het logies der Deputaten te verdeelen over "I 
de kerken, m.a.w. de onkosten te bestrijden uit de Synodale kas. 

(Classis Grand Rapids Oost.) 
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. .' . 
--- De Synode benoeme eene Commissie ter herziening der Kerk 

Visi~atie Regeling en bezorge eene vertaling er ,van in het 
Engelsch. . 

(Classis Grand Rapids West.) 

De Synode neme onderstaande bepaling in het Visitatie-reg
lement op: De kerk-visitatie warde op -den voorafgaanden ZOl1-

dag v~n den kansel aan de gemeenten bekend gemaakt. 
(Classis Hudson.) 

De Classis verzoekt de Synode dat nu Art. 6 op pagina 51 
. der Acta 1918 uitgevoerd worde. 

(Classis Hudson.) 

De Synode geve, waar de oorlog nu voorbi j is, andere gron
den aan VOGr hare aansluiting bij "The Federal Council of 
Churches."· 

(Classis Orange City.) . 

De Synode verklare het lidmaatschap der Chr. Geref. Kerk 
van de "Federal Cou':'cil of the Churches of Chriist" voor ver- . 
vallen, aangezien de aangegeven gronden op BL 43., Acta 1918 
niet langer gelden. 

(Classis Pacific.) 

De Classis PeUa verzoekt de Synoge dringend zich uit te 
spreken over het karakter der "Interchurch World M6vement," 
en cian te geven weik 'standpunt onze kerken in dezen, hebben in 
te nemen. 

(Classis Pella.) 

Aangezien de stroaming tegenwoordig 2:00 sterk is to't veree
niging van allerlei Kerkgenootschappen, spreke de Synode ter 
geruststelling uit, dat de Chr. Geref. Kerk in geene relatie tot 
andere Kerken, behoort te treden, tenzi j een verzoek daartoe van 
een kerkeraad of kerkeraden uitgaat en daarna eerst het oordeel 
van alle kerkeraden gehoord is. Een zoodanig besluit is ook al 
noodi-g met het oog op de jongste bewegingen van de "Federation 
of Churches" en "The Interchurch World Movement," 

(Classis Pacific.) 
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De Kerkemad te Hull, N. D., dringt er bij de Synode op aan 
dat zij zich beslist uitspreke inzake~de Hindividueele 'communie
/beker" en die beslist verwerpe. 

-Gronden:-

a) N ergens in GDds Woord iser iets voor te "inden. 

b) Het is lijnrecht in strijd met de instellirig van Christus. 

_ c) Al w«t er voor gezegd wordt en voor gezegd kan worden 
ademtden geest des tijds, welke het oude'verwerpt eniets 
nieuws uitdenkt naar de smook onzer eeuw. 

(Kerkeraad, Hull, N. D.) 

VI. VARIA EN BEZW AARSCHRIFTEN 

Rapporten de,. Synodale Commiss;e en des Synodalen _Pen
ningmeesters; en Deputaten ad Exarnina. Rapport Emeritus 
Board en Corom. ter Herziening van 't Emeritus Kas Regl'ement, 
;zie hieronder. HMaranatha" Camm. Rapport, zie hieronder. Rap
port Vertegenwoordiger bij de National Chr. Association. Rap
porten der Deputaten naar Zusterkerken in N. A.' Vertegen
woordiger naar .Gen. Synode, Nederland. Commissie in zake As
surantie voorstel. 

De Classis verzoekt de Synode om hot boekjaar voor de 
_ Theal. School en andere kassen voortaan te doen beginnen met 
Januari. 

Gronden:-

a) Het is de meest natuurlijke ,w'jze van boekhouden; 

b) AlIe c1assicfl,le rekeningen kunnen dan in overeenstemming 
gebracht met dekerkeraadsboeken, die met 31 December 
sluiten; 

c) De Penningmeesters hehben dan min:der moeite om hun 
"accounts" conJorm te houden met de hanken, die oak 
met 31 December hunne boeken sluiten. 

(Classis Grand Rapids West.) 
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De Synode neme stappen om voor de g6ede ·orde in bet 
kerkelijk leven overeenstemming te' brengen tusschen het Syno
dale boekjaar en hetboekjaar der plaatselijke kefken. 

(Classis Grand Rapids Oosl.) 

De Synode verlegge het sluiten van het boekjaar van Mei 31 
naar December ~1, DIn het in harmonic b~ brengen met het boek
.jaar van de onderscheidene gemeenten. 

(Classis Muskegon.) 

EMERITI ZAKEN ;-

De classis dringe er hij de Synode op aan een ruimere ver
z.orging van de Emeritus Predikanten, Weduwen en Weezen, en 
dat die verzorging geschiedde met -medewerking en goedkeuring 
van den kerkeraad, waartoe -ze behooren. 

(Classis Orange City.) 

De Classis vel~leende eervol em~ritaat aan Ds. T. Van het 
Lao, November, 1918, en oordeelde het noodigden broeder voor 
$1,000 per jaar aan te bevelen bij de Emeritus Board. Classis 
vraagt de approbatie der Synode. 

(Classis Muskegon.) 

De Classis Pella vraagt de approbatie der Synode, dat zij op 
hare vergadering gehouden 16 rVlaart, 1920, op zijn verzoek, ge
steund door zijn kerkeraad, eervol emeritaat heeft verleend aan 
Ds. ]. Vissia. Dit werd den broeder verleend op grond van voort-.; 
durende krankheid tengevolge van de "Flue," waardoor zijn stem 
zoodanig is verzwakt, dat hem het preeken niet alleen onmogelijk 
is geworden, maar oak door de geneesheeren is verba den. 

(Classis Pella.) 

DEZWAARSCIIRIFTEN :-

Van Ds. H. Kamps, vs. Classis Ostfrieslancl, en van T. Nauta 
en F. Postma inzake Ds. Bultema en diens boek ffMaranatha." 

VRAAG van Rock Valley's Kerkeraad::-
"Is het rondgaan door de gemeente om onderteekenaars 

te verkri jgen voor een protest tegen een handeling des kerke
raacls, censurabel?" 
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De Classis Pella, behoefte hebbel1.de aan mee,' licht, vraagt 
het oordeel .<ier Synode inzake de tucht op een man die 1net zijn 
stiefdqchter huwde. (Toelichting doorbegeleidend stnk en de afe 
gevaardigden. ) 

(Classis Pella.) 

Protest, ~ovenbetreffend, van J. Kamp. 

Cetrau\\' Afschrift, 
HENRY BEETS, S. C. 



RAPPORTEN 

RAPPORT I 

RAPPORT V AN DE COMMISSIE VOOR DE 
EXAMEN-ZAAK. 

WelEerw. Vaders en Braeders:""": 

U we Comm. werd opgedragen "de zaak der Examens, die 
en op de School en voor de Classis worden afgenomen, wel in te 
denken en devolgende Synode te dienen met een weI nitgewerkt 
plan." De wenk om met de per instructie ingekomen begeerte van 
Cl. Orange City betrekkelijk de peremptoire examens te rekenen, 
werd ten overvloede aan de bovengenoemde opdracht toegevoegd. 

De aanleiding tot de benoeming dezer Comm. lag in de om
standigheid, dat een Onzef Classes en een Kerkeraad, t.w. C1. 
Orange City en de Kerkeraad van Englewood, Ill., II, de zaak der 
peremptojre examens voor de Synode van 1916 hadden gebracht. 
Cl. Orange City richtte tot de ·Synode de vraag: "Over welke 
vakken het peremptoire examen heeft te loopen, en waarin het on
derscheiden is van het ~ praeparatoir exam en." De Classis voegt 
aan haar vraag twee gronden toe, die weI geen ander doel kunnen 
hebben dan het goed recht harer vraag te bewijzen. De eerste 
dier gronden ligt in het feit, dat nog nooit een officieel antwoord 
op de bewuste dubbele vraag gegeven is; de eene zoowel als de 
andere vraag is nog altijd een opene vraag. De tweede grond 
wijst er op, dat "het peremptoir examen in de praktijk dikwerf 
een vluchtige herhaling is van het praeparatoir examen," De Clas-, 
sis gaat bij dezen laatsten grond van de stilzwijgende onderstelling 
uit, dat het parallelisme der praeparatoire en peremptoire exa-
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, mens, als minder gewenscht, client opgeheven te worden, om ver
vangen te worden door een- deugdelijke en merkbare onderschei,-: 
ding, niet alleen gelijk thans in naam, maar eveneens naar inhoud 
en karakter. Trouwens de Classis had in de vraag zelve: waarin 
is het peremptoire' examen onderscheiden van het praeparatoir 
examen, het onderscheiden karakter van beide examens ingewik
ke!d aanvaard. Anders had zij stellig gevraagd: Is het peremp
toire examen onderscheiden van het praeparatoire examen? Oak 
geeft de Classis ons indirect een aandniding van den aard van het 
onderscheid dezer beide examens zooals ze zich dit denkt, als het 
in de eerste vraag heet: over welke vakken heeft het peremp
toir examen te loopen? 

Ret onderscheid der beide exam ens zal naar buiten treden in 
de onderscheidene reeksen vakken def peremptoire en praepara
toire examens respectievelijk. Dieper -gedacht, maet het verschil 
in examenvakken het ondersche~den karakter del' twee examens 
aan het licht doen treden, gelijk hun onderscheiden karakter op 
zijn beurt weer beheerscht wordt door het onderscheiden doe! dat 
zij respectievelijk dienen. De Classis Orange City heeft dus be
scheidenheidshalve hare overtuiging, zooals die als logische onder
stelling aan hare tweeledige vraag ten grondslag ligt, in ~den vorm 
van een tweetal innel'lijk samenhangende ·vragen uitgesproken;' 

. een overtuiging die er op neer komt, dat, waar beide de historie 
en het gezand verstand verbieden ee1Jzelfde examen twee keer a£ 
te nemen, het praeparatoir een eigen en bijzander dael maet heb
ben, onderscheiden van het eigen en bijzonder doel van het per
emptoir exam en; dat het uiteenloapende doel dezer 'respectieve 
examens aan ieder examen zijn eigen en bijzonder karakter ver
leent, en dat bij verschil van karakter de beide examens niet ver
loopen mogen in matte herhaling. Als nu de opdracht uwer 
Camm. van haar vraagt, rekening te houden met de begeerte van 
Classis Orange City inzake het peremptoire examen, dan is dit in 
den grond hetzelfde als rekening houden met hare overtuiging be
trekkelijk het onderscheiden doel en karakter der beide examens 
waarin haar uitgesproken begeerte wortelt'~ , 

. Behalve Cl. Orange City bracht ook de Kerkeraad van Engle-
... wood, Ill., II. de zaak der peremptoire examens voor de aandacht 

der Synode van 1916, en weI in den vorm van een" voarstel "am n.l. 
de Classicale examens voor Candidaten tot den Dienst des Woords 
en der Sacramenten, die aan onze Theol. School gradueeren, op te 
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heffen." Vier gronden die de Synode, naar het oordeel des Ker
keraads, zouden rechtvaardigen in het haridelen naar dit voorstel, 

. worden bpgegeven. De eerste daarvan herinnert aan wat Cl. 
Orange City oak releveerde, nJ. dat de peremptoire examens 
eenvoudig herhalingeo_ zijn van de praeparatoire examens. De 
tweed~ wijst er op dat het Curatorium namens de geheele kerk
gemeenschap toezicht op de examens aan de Theo!. School houdt, 
en dat bij zoodanige vertegenwoordiging onzer Kerken bij de prae
pa,ratoire examens, classicale examens overbodig roogen heeten. 
Waarbijnog komt, zoo meent de Kerkeraad, dat niet decentrali
satie van- verantwoordelijkheid, maar omgekeerd centralisatie van 
verantwoordeli jkheid meerdere waarborg voor gerustheid biedt. -
Vervolgens spreekt de Kerkeraad in zijn derden grond uit, dat 
deze peremptoire examens op geenerlei wijze onze Kerken eenig 
voordeel aanbrengen, 'en bijgevolgd op tij'dverspilling en onnoodige 
moeite voor can.didaten uitloopen. Ten vierde meent de Kerke
raad dat in het geval een candidaat een slecht examen doet en des
ondanks wordt toegelaten tot de Bediening des Woords en der 
Sacramenten, de indruk die zijn examen achterliet allieht afbreuk 
daet aan zijn reputatie en aan zijn arbeid in de Kerk. 

Gelijk bleek, komt de Kerkeraad van Englewood, Ill., II niet 
met een vraag gelijk Cl.Orange City, maar met een voorstel. Het 
verschil van beider instructie bepaalt zich eehter allerminst tot den 
vorm. Cl. Orange City wi! blijkbaar beide examens behouden, en 
vraagt mitsdien op welke wi j ze ze onderscheiden moeten worden, 
opdat wegens onnoodige herhaling een der beide ni.et behoeve opge
heven te worden, terwi jl de Kerkeraad Englewood, Ill., II precies 
omgekeerd in overweging geeft het peremptoir examen op te hef
fen en af te schaffen. 

Bij nadere beschouwing blijkt dat beide de C!. Orange City en 
de Kerkeraad Englewood, Ill., II hun uitgangspunt nemen in de 
onloochenbareomstandiglreid, dat het peremptoir examen onder 
ons de facto lie-en vluchtige herhaling van het praeparatoir exa
men is," om met eerst aangeduide te spreken; of, in de woorden
van den laatstgenoemde "eenvoudig een herhaling van het e,xamen 
aan de TheoL School is." Maar nu leidt eenzelfde feit de auteurs 
der twee instructies in twee tegenovergestelde richtingen. De her
haling brengt er CL Orange City toe om te vragen, dat alleen .de 
herhaling wegvalle, maarhet examen blijve, terwijl de Kerkeraad 
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van Englewood, Ill., II voorst~lt, dat het examen zelf vervalle. 
Wat de Kerkeraad Englewood, Ill., II beweegt tot zijn voorstel is 
niet moeilijk in te zien. N egatief genomen, is hij niet 'overtuigd t 

dat behalve het praeparatoir examen nog een peremptoir examen 
noodig is; anders tach had hij in plaats van tot afschaffen van het 
examen te adviseeren, den raad gegeven om de wi j ze van het exa~ 
men te regelen naar zijn onderscheiden doe!. De Kerkeraad vindt 
het eigenlijk nag niet zoo vreemd, dat men bij het peremptoir exa
men in herhaling van het praeparatoir examen valt, maar verWOll

dert er zich over, dat waar een examen voldoende mag geacht wor
den, men er een overtollig tweede exarnen naast gesteld heeft. 
Positief genomen, meent de meergenoemde Kerkeraad, dat aan het 
recht der Kerken am de toelating-tot de heilige Bediening te con
troleeren, -of beter nag den toegang tot het predikambt te verleenen, 
reeds ten volle voldaan wordt door het examen dat a.s. Dienaren 
des Woords aan het einde hunner theologische studien aan onze 
Thea!' School afieggen onder het toezicht van het Curatorium; 
welk examen geen praeparatoir examen is, daar de studenten die 
slagen veor het examen eerste j aar theologie naar den onder ons 
gangbaren regel eo ipso preekconsent verkrijgen. Bij het eindexa
men in de theologie beslist het Curatorium over den uitslag.en niet 
de Faculteit, oak al nemen de professoren de examens af. Dit 
Curatorium nu is een lichaam bestaande uit Deputaten ter verzor
ging van de Thea!. School en Calvin College door de Classes on
der nadere approbatie van de Synode benoemd. Zij ontvangen last 
en opdracht van de Synode am de belangen der Thea!. School 
ed Calvin College te behartigen, en doen derhalve bij dezen arbeid 
wat der Kerken is, in der Kerken naam, op der Kerken last, in 
der Kerken belang. Wat zij doen, doen de Kerken zelve door 
hen. Gaan nu de Classes er toe over degenen, die reeds eenmaal, 
zoo niet door een kerkelijke, vergadering, wat het Curatorium in 
kerkrechtelijken zin we1iswaar met is, maar dan tach van wege 
de Kerken en in zooverre kerkelijk ge-examineerd zijn, aan een 
nieuw examen te onderwerpen, zoo is dit niet aIleen een tweede 
kerkelijk examen, maar een examen dat door een minder repre
sentati~f examinatorium wordt afgenomen. Bi j een peremptoir 
examen werken thans vier Classes, waaryan drie door, Deputaten, 
saam .. Het Curatorium vertegenwoordigt al de Classes. De Ker
keraad Englewood"Ill., II meent overigensnog dat het administra-
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tieve beginsel van c'entralisatie . (een Curatorium) verre. de VOOf

keurverdient boven decentralisatie (vele Classes). 

Bij zijn derden'.grond veroorlooft zich de Kerkeraad van En
glewood, Ill., II op te merken, dat de tegenwoordige peremptoire 
exam ens de Kerken geenerlei nut doeu niet alleen, maar tot over
maa~ den Deputaten ad Examina en den afgevaardigden ter exa
mineerende ·Classis op onnoodig verlies van kostbaren tijd, en den 
candidaten op het offer van overbodige moeite komen te staan, en, 
volgens den vierden grand, in sommige gevallen bovendien nog op 
verlies van naam en faam. Hoewel de .Kel-keraad van Englewood, 
Ill., II zijn vier gronden geco-ordineerd heeft, is het bij het eerste 
inzien duidelijk dat gronden drie en vier geen zelfstandige waarde 
hebben. Het offer van tijd en moeite en mogelijke onaangename 
afloop bewijzen zonder meer niets tegen een instelling die het 
eerste steeds en het laatste soms meebrengt. 

De boven aangeduide en kortelijk besproken instructies wer
den blijkens de Acta 1916, Art. 30,2 in handen gesteld der Comm. 
voor zaken der Kerkenorde, die in haar praea:dvies verklaarde, dat 
er "veel voor de instructie van Kerkeraad Englewood, Ill., II te 
zeggen viel" uit hoofde van het niet te loochenen herhalingskarak
ter van het tegenwoordige peremptoir examen; doch onmiddellijk 
daarna der Synode den raad gaf den weg die door Englewood 
(Ill.) H werd voorgesteld, niet in te slaan, en wei, omdat "het 
recht van toelating tot het ambt bij de Kerken benist." Blijk
baar heeft de tweede grond van Englewood (Ill.) II de Comm. 
van Praeadvies niet overtuigd van het kerkelijk karakter van het 
schoolexamen. De Comm. zegt ons niet of zij den arbeid van het 
Curatorium, wat het kerkelijk karakt'er aangaat, niet op een lijn 
stelt met dien van eene Classis, wijl de Classis weI, de zittingen 
van het Curatorium strikt technisch niet, eene kerkelijke vergade
ring is; dart of zij het onderscheid van kerk en school, bij al het 
verband, bij ons tusschen beide gelegd, in die mate laat gelden, dat, 
haars bedunkens, een schoole:::camen geen aanspraak kan maken op 
een kerkelijk karakter in eigenlijken zin, ook al staat het recht 
van bevordering aan kerkeli jke Deputaten. 

Vervolgens stelt zich de Comm. van Praeadvies op het stand
punt~ ingewikkeld door Clas~is Orange City 'ingenomen, "dat er 
onderscheid moet zijn tusschen het examen dat op de Theo!. 
School en dat door de Classis wordt afgenomen." Zij deelt ons 
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echter niet mede, waarom zij tweeerlei examen noodig acht, wat 
zij niet zegt, d?ch niettemin opderstelt. Imm7fs, zij wil· geen af
schaffing van het eene, n.1. het peremptoir exam en, zocals de Ker
keraad van Englewood (Ill.) II; Beide examens moeten blijven, 
doch dienen zoo onderscheidenlijk ingericht, dat over herhaling 
niet meer te klagen val!. Intusschen geeft de Comm. van Prae
advies de gedachte aan de hand, dat hetschoolexamen overwegend 
wetenschappelijk zij, het classicaal examen bepaaldelijk kerkelijk. 
Dit advies ziet klaarblijkelijk voorbij, dat de bijvoegelijke naam
woorden wetenschappelijk en kerkelijk, op examen toegepast, niet 
beide het examen in denzelfden zin betreffen. Wetenschappelijk 
geldt den inhoud en de methode van den examen arl:)eid; kerkelijk 
betreft het terrein waarop de ge-examineerde arbeidt en hoopt te 
arbeiden. Wetenschappelijk dient aUe .examen, dien naam waard, 
te zijn, hetzij in meerdere, he~zij in mindere mate, maar naar ge
lang van het arbeidsterrein is een exarnen kerkelijk of staatkundi~
burgerlijk of een handelsexamen, enz. Zoo is onze Theo!' School 
eene kerkelijke inrichting, niet in den zin dat zij in haar wezen ker
kelijk is, maar alleen wijl zij van de Kerken uitgaat, onder haar 
beheer staat, en haar client in de opleiding harer a.s. Dienaren des 
Woords. Een Vrije Hoogeschool en een Staats-Universiteit ver
schWen van een kerkelijke school als de onze daarin, dat zij uit
gaari van, en dienen of een daartoe opgerichte vereeniging "of de , 
regeering des lands. Maar alle drie zijn gelijkelijk wetenschappe
lijk, afgedacht van het terrein waarop de school staat en arbeidt. 
Wil de Comm. van Praeadvies beide hetSchool- en het Peremptoir 
exam'en behouden, zoo moet oak het Schoolex~men noodzakelijk 
kerkelijk blijven, en dit geheel en ai, zoolang n.!. het verband van 
onze Theo!' School en onze Kerken blijft wat het is. Misschien 
heeft de Comm. de onderscheiding: meer we~enschappelijk en 
meer praktisch of populair voor den geest gehad, ,en bedoeld dat 
het classis-examen minder streng rekening zou houden met de 
eischen der wetenschap op het gebied del' Theologie. Strikt ge
nomen zOll dit z.g. praktisch exame~ een onderz'oek moeten hee
ten: examen is nu eenniaal een schoolterm, dien men in het be
lang van de ondubbelzinnigheid en duideli jkheid aan de school 
moest overlaten, en niet overbrengen op vreemd gebied. Hoe dit 
ook zij, beide exaIi1ens ·zijn kerkelijk, het schoolexamen is uiter

:aard wetenschappelij-k en'behoort'di-t te zijn; het c1assicaal is even-
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eens kerkelijk en kan Of meer wetenschappelijk, Of meer praktisch 
zijn. I ' • 

De Comm. voor Praeadvies verklaarde ten slotte, dat haar de 
tij d ontbrak om de regeling en onderscheiding der examenzaak be" 
hoorlijk uit te werken, en ste!de daarom voor dat de Synode eene 
Commissie zou henoemen ftdi~ de zaak der examens die en op de 
School en voor de Classis worden afgenomen, weI indenke en de 
volgende Synode diene met een we! uhgewerkt plan, waarbij reke
ning isgehouden met de begeerte van C!. Orange City inzake het 
peremptoire examen." 

N adat alzoo de aanleiding tot de benoeming onzef Commissit7 
en der opdracht haar verstrekt, is aangetoond, bespreken wij den 
omvang onzer opdracht. De noodzake!ijkheid hiervan ligt in de 
omstandigheid, dat het desbetreffend artikel der Acta (30,2) meer 
daneen opvatting omtrent de taak U wer Comm. toelaat. De Acta 
tach zeggep. (Art. 30, 2), na beeindiging van het Rapport der 
Comm. vaor Praeadvies alleen: alzoo besloten. De vraag rijst, 
of de Synode het positief advies der Commissie voor 
Praeadvies, om n.!. "den weg door Englewood (Il!.) n voorge
steld niet in te slaan" heeft aanvaard, tegelijk met het opvolgen 
van den raad om een Comm. te benoemen voor _verder onderzoek. 
Zoo ja, dan heeft zij dit gedaan op de gronden door de Comm. 
voor Praeadvies aangegeven (d. pag. 28, Acta 1916), claar zij 
zelve geen gronden heeft geformuleerd. In dit geval is onze Com
missie gebonden aan bepalingen en beginselen, die een alomvattend 
onderzoek naar de examenzaak in haar vollen omvang (op School 
en door de Classis) uitsluiten. 

Uwe Comm. is van oordeel, dat de hoven aangeduide inter
pretatie van het Synodaal: alzoo besloten niet juist is, althans niet 
de eenige mogelijke is. Vooreerst heeft de Comm. voor Praead
vies alleen van.,haar oordee! betrekke!ijk Englewood's voorstel· ge
sproken en verweJ,ping van dit voorstel niet zeive voorgesteld. 
"Alzoo be~loten" kan niet weI op een naakt oordeel terugslaan. 
Vervolgens bekent de Comm. voor Praeadvies, dat zij wegens tijd
gebrek de examenzaak als omvattende school en -~kerk niet_ vol
doende kan indenken en in een bevredigend plan kan uitwerken. 
Deze uitspraak staat gelijk met de mogelijkheid toe te laten, dat 
eene Comm. als die zi j aanbeval, to~ een overtuiging geraakt, die 
met haar eigen voorloopige resultaten niet Qvereen stemt. Deze 
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voorloopige conclusies, die zi j bereikte als beheerschende bepa
Iingen aan eene Comm. als zij begeerde, voor te schrijven, zou in 
strijd zijn, eenerzijds met haar eigeIi gulle bekentenis, dat het 
haar ",egens tijdgebrek niet weI, mogelijk was voldoende in te 
denken en een desbetreffend plan volledig uit te werken, en 
anderzijds met den door haar zelf. aangeduiden omvang van de 
door de Synode te benoemen Comm. te verrichten' taak. Ten. 
slotte zij opgemerkt, dat het: alzoo besloten der Acta, natuur
lijkerwijze alleen terug kan slaan op "De Synode benoeme eene 
Commissie die. . . . .. Onze Comm. rekent het dus haar taak de 
geheele examenzaak in behandeliI'l:g te nemen, zonder daartbij ge
bonden te zijn aan het voorloopig resultaat van de Commissie 
voor Praeadvies. L 

Slechts noode onthoudt zich Uwe Commissie van het verhaal 
van de examenzaak in de onderscheiden Ge~eforrneerde Kerken 
sdert de Hervorming der 16de eeuw. Tegen den achtergrond 
der geschiedenis bezien, zou de examenzaak duidelijker worden 
dan eehe abstracte bespreking haar vermag te maken. Het bestek 
van ons Rapport evenwel verbiedt ons de geschiedenis telaten 
spreken. 

Het heeft zijn nut al aanstonds onszelven eenige beperkende 
bepalingen op te leggen. V ooreerst Jigt het niet op ohzen weg de 
wetenschappelijke en speciale opleiding tot den Dienst des Woords 
te rechtvaardigen bij het licht van Schrift en historie, uoch ook 
om de wenschelijkheid van examens ter onderzoeking van zich 
aanbiederide Candidaten tot den Dienst des Woords en der Sacra
menteo aan te wijzen .. Evenmin roept ons de opdracht der Sy
node op om in te gaan op de verhouding van het instituut def 
Kerk en de wetenschappelijke voorb~reiding tot den dieust van 
het'predikambt in de institutaire Kerk. Over de noodzakelijk
heid de,. wetenschappelijke opleiding tot den Dienst des Woords 
bestaat, althans onder Gereformeerden, zoozeer eenstemmigheid, 
dat opzettelijk onderzoek daarnaar geheel overbodig kan heeten. 
Over het vraagstuk van de verhouding van Kerk en School 
heerscht, gelijk trouwens voldoende bekend is, onder ons versch-il 
van gevoelen: Oak yah: het niet te ontkennen, dat l·aatstgenoemd 
v'raagstuk niet 'geheel buiten verband staat met de examenzaak, 
waaraan Uwe Commissie hare -aandacht-wijdt. Feit is evenwel, 
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dat de Chr. Geref. Kerk (N. A.) van meet af de opieiding harer 
I aanstaande Dienaren des Woords zelf (er hand genomen heeft. 
Het mag aangenomen worden, dat de Synode niet bedoeld heeft 
·dit vraagstuk in ons ond,erzoek te betrekken, oak al is de,examen
zaak eo ipso ter laatster instantie niet los te maken van deze prin
cipieele kwestie. 

Om de z~ak der examens zoo praktisch mogeIijk te behande
len, zal Uwe Comniissie hare bespreking laten 'beheerschen door 
de vraag: Zijn de twee examens die' adspiranten tot de Bedie
ning des Woords bij ons hebben af te Ieggen, t.w. het z.g. school" 
examen (bedoeid is het examen aan het einde van het derde theo
logische studie-jaar) en het Classicaal of Peremptoir examen, dat 
de K. 0., Art. 4 vordert, beide gelijkelijk noodig? Deze vraag 
leidt, naar gelang van het bevest~gend of ontkennend antwoord 
dat zij ontvangt, heen naar twee nieuwe vragen: zoo beide, school 
en classicaal examen noodig zijn en mitsdien behooren te blijven, 
waarin dienen zij dan, teT voorkoming van onnutte herhaling te 
verschillen? En zoo beide, school en c1assicaal exameu, niet noo
dig zijn, welk van beide dient te bIijven en welk kan zander schade 
vervallen? Met opzet spreekt Uwe Commissie van de noodz,ake
Iijkheid der examen~ ais het beslissend moment. De vraag toch is 
niet: Kan een extra-examen zijn nut niet hebben? Dan toch 
mocht het bIijken; dat een examen periodiek terugkeerend in het 
leven van een predikant, weI verre van schadelijk te zijn voor den 
predikant en de Gemeente die hij dient, veeleer voor heiden, zij 
het ook langs indirecten weg, een niet 'te Nersmaden voordeel af
werpen ZOU. Maar de vraag is deze: hoevele ex-amens dient d~ 
adspirant-predikant af te Ieggen ten waarbarg aan de Kerken, dat 
hij geschikt is tat het ambt dat hij begeert en zoekt? . Tweeeriei 
bevestigt deze opvatting; voore,erst vordert een examen een 
bijzonderen en zwaren arbeid ter v60rbereiding daarvoor; 
waarom het sedert rrienschelijke heugenis ongeveer als een nood
zakeIijk kwaad wordt beschouwd, dat niet zander hooge noodzake
Iijkheid vermenigvuIdigd behoort ie worden. Ten tweede Iigt 
het in den eigen aard van een exam en, dat het' den toegang ont
sluit tot hoogere studilin, of, in het geval van een eind-examen, 
tot den atbeid waarvoor de studie. de noodige voorbereiding 
vormde. BIeek uit het examen I voidoende geschiktheid, zao 
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ontsluit de goede uitslag van het examen de deur die een ge
examineerde toegang verleent tot hoogeren of anderen kring. 

Ten einde over de noodzakelijkheid der beide thans:' gevor
derde examens, t,w; het School- en het C1assicaal examen,het 
noodige licht te ontsteken, zal Uwe Commissie hierover niet in het 
afgetrokkene handel en, maar er zich toe zetten elk der beide te be
zien in het licht van het doel dat zij 'l(oorgeven te dienen_ 

Beginnen wij met het in tijdsorde eerst van de twee meerge- '\ 
noemde examens, Lw, het School-examen,' Alle schoolonderwijs 
bedoelt den kweekeling leiding te geven bij de ontwikkeling van 
zijn iritellectueele leven, hem eene zeker.e mate kennis bij te bren
gen en hem te bekwamen am later in den weg van zeit standigen 
studie"arbeid de aan de school verworven keimis beide te ver
rijken en te verdiepen, en doelmatig aan te wenden in de prak
tijk van het leven. Deze" intellectueele vorming, voeding en af
richting gaan niet buften de sfeer van het zedelijke of wilsleven 
om, daar beide in den onderwijzer en in den kweekeling het leven 
van verstand en wil ten innigste ineengestrengeld liggen, en de 
arbeid waarvoor de school opleidt zich op zedelijk zoowel als op 
verstandelijk terrein beweegL School-onderwijs en school-exa
men hangen innerlijk ten nauwste saam. Ret examen toch dat 
den student wordt afgenomen, hetzij aan hd eiude van een be
p.aald-'studietermijn, hetzij aan het eind van zijn academischen 
loopbaan, is het aangewezen en onmis"bare middel waarvan de on
derwijzer zich bedientom uit te maken of de kweekeling zoodanige 
vordering heeft gemaakt aI'S vrucht van het hem verstrekte onder
wijs, dat hij Of tot hoogere studie kan worden toegelaten als daar
toe bekwaam, of zich met recht en reden kan aanbieden als ge
schikt tot den arbeid waartoe zijn opleiding bepaaldelijk diende, 
Onderwijs geven en examen afnemen vormen te zamen de eene 
taak van den 'onderwijzer, onderwijs ontvangen en examen afleg
gen maken te zamen den specifieken arbeid van den student uit. ' 
Bij den landbouw hooren zaaien en maaien bijeen, en zoo voe
gen onderwijs en examen zich in de school-wereld. tot een ge
heel te zaam, 

Er kan derhalve geen sprake van zijn, dat het school-exa
men, dat einde derde theologisch stndie-j aar afgenomen wordt, 
zou ,vervallen. Niemand toch zal het in den zin komen om, met 
terzij des telling van alle regelen der paedagogiek, voor te stellen 



i 
I. 

I 
I. 
I 
I' , 
!. 

-11~ 

<tat voortaan de Classis het school-examen Dverneme en van be
roepen candidaten afneme, alvorens deze toe te laten tot de Bedie
ning des Woords en der Sacramenten. Wel zou men op dezen 
weg de twee examens, nu bestaand, met een verminderen, en. 
aan noodelooze herhaling den pas afsnijden, maar men ZOll dit 
doel bereiken tegen den prijs van veel grooter schade dan ooit uit 
een vluchtige herhaling kan geboren worden. Trouwens de Ker
keraad van Englewood (Ill.) II, die overigens zich ten gunste van 
slechts een examen uitsprak, 8teh niet voer het school-examen af 
te schaffen, maar weI het classicaal examen op te heffen .. 

Toegekomen aan het classicaal of peremptoir e",amen, herin
nert Uwe Commissie eraan, dat dit door K. 0., Art. 4, wordt 
voorgeschreven, waar het luidt: "De wettelijke beroeping derge
nell die te voren in den dienst niet geweest zijn, hestaat: Ten 
eerste in.de Verkiezing; dewelke ...... Ten andere in de Exami-
natie, of onderzoeking beide der leer en des levens, dewelke staan . 
zalbij de Classis, aan welke de beroeping ter approbatie is voor te 
stell en, en geschieden zal ten overstaan van 'een drietal gedeputeer
den der Synode uit de naastbij gelegen Classes." De vraag rijst 
nu, welk doel dit examen dient? Mocht het blijken, dat geen 
deugdelijk doel tot dit examen noopt, of dat het eenige aanwijs
bare doel waarmee het door de Classis afgenomenwordl' samen
valt met dat van het school-examen, zoo zou een voorstel tot a£
schaffing van dit peremptoir examen in orde zijn. Een doelloos 
of noodeloos herhaald examen toch zou zeer zeker niemand be
geeren te bestendigen. Het doel nu waarniee een Classis of welke 
kerkelijke vergadering ook een adspirant-predikant onderzoekt, 
verschilt tiiteraard van dat waarmee een student aan de school ge
examineerd wordt. Om met het 'geringste verschil te beginnen: 
de school doet onderzoek naar de vrucht van gedanen arbeid; de 
Classis daarentegen wil zith langs den weg van onderzoek over
tuigen, dat de candidaat-Bedienaar des Woords tot zijn toe.kom
stigen arbeid voldoende is toegerust. Een School onderzoekt naar 
de vrucht van haar onderwijs -bij dt:n student; maar laat er zich 
voarts minder aan gelegen liggen, waar de voor het examen ge
slaagde zijn arbeid vindt; een Classis vraagt er niet zoozeer naar 
waar iemand zijn voor.bereiding-en opleiding ontving, maar onder
zoekt aileen naar bekwaamheid tot den EvangeliO"arbeid . 

• 
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,Bet onders,eheiden -'karakter van school en Classis respectie~ 
velijk: en van beider terrein, dat aan ~et zoo even aangeduide ver~ 
5chil in het algemeen ten groRdslag ligt, dient meer bij zander in 
het DOg gevat. De school staat als zo'odanig op het terrein der 
wetenschap, dat een 6nderdeel vormt van het fijk gevarieerde en 
sterk gecompliceerde geheel der maatschappij. De Classis is een 
specifiek kerkelijke verschijning. School en Kerk hebben ieder 
haar eigen gebied om daarop God den Heere te dienen. De Kerk 
is, eo ipso, een religieuse inrichting; de wetenschap kan uit den 
wortd des ongeloofs leven. zij kan ook uit het geloof opbloeien 
en zich door Gods Woord laten leiden. Edoch bij eenzelfde qua
liteit en geestelijke signatuur zijn school en Kerk toeb op onder- . 
scheiden terrein werkzaam voor de eere van den God der heerlijk
heid. In verband met de onc[ersebeiden geaardheid van school en 
Kerk als ieder arbeidende op eigen en- onderscheiden terrein, staat 
nu voarts het onderzoek waaraan beide een toekomstigen Evange
lie-Dienaar onderwerpen. Van. het doel der school-examens is 
hierboven reeds opzettelijk gehandeld; het is hier de plaats op het 
bepaalde doel van het classis-examen nader in te gaan. Het be
ginsel dat aan de examen-clausule van Art. 4, K. O. ten grondslag 
ligt, is; dat de Kerk (hier, zooals steeds in ons' Rapport, in insti
tutairen zin genomen) de roeping tegenover God en het recht te
genover menschen heeft, uit te maken wie haar dienen zullen in 
de amblen door Christus ingesteld, bepaaldelijk in het predik
ambt. Deze plicht is onafwijsbaar en dit recht onaantastbaar. ' 
In zooverre is het aanvullingsrecht in het geval van openstaan
de of' openkomende ambtsbedienirtg volstrekt cooptatief: De 
Kerk verkiest haar eigen Dienareti. Dit is echter·niet zoo te ver
staan als zou de Kerk over de vereischten tot de ambtsbcdiening 
zoowel als over de bepaalde personen die in het ambt zuHen die
,:,en volstrekt vrijmachtig te beschikken hebben. Gods Woord 'be
paalt de specifiek geestelijke, alsook de algemeen menschelijke 
voorwaarden waaraan de verkiezing tot, el~ de bevestiging in het 
ambt gebonden zijn. Dat een kerkelijk ambt'sdrager een geIoo-

. vige, en weI van onbesproken wandel moet zijn, spreekt weI ge
heel van zeif. Hij moet echter ook geestelijke gaven bezitten 
als tot de stichteFjke uitoefening van he~ ambt noodig zijn, en in 
verband daarmee mag het. hem al evenmin ontbreken aan schep
pingsgaven en behoorlijke ontwikkeling daarvan. Inzonderheid 
geldt dat van aanstaande Dienaren ·des Woords. Vit den bijzon-
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deren arbeid aan het leeraarsambt verbonden, leidt de Geref. Kerk 
terecht at; dat candidaten tot den Heiligen Dienst eene mate van 
kennis moeten bezitten, zoowel als zulk een graad van cultureele 
ontwikkeling moeten hebben bereikt, als noodig is am in den be
paalden tijd waarin men leeft en het milieu waarin men verkeert 
tot deugdelijken arbeid in het Woord in staat te zijn. De promi
nentie van den Dienaar des Woords die de aard van zijn arbeid 
meebrengt, en die versterkt wordt door zi)ne wetenschappelijke en 
cultureele ontwikkeling, brengt als vanzelf mede, dat de Kerken 
ernstig moeten zorg dragen, dat niemand van laag geestelijk-reli
gieus peil, wat karakter aangaat, tOt de Bediening des Woords en 
der Sacramenten warde toegelaten, ook al zou hij bewijs kunnen 
overleggen van schitterende intellectueele capaciteiten. Ret "vol 
des Heiligen Geestes" is met minder noodig tot den arbeid van den 
aanstaanden Dienaar des Woords dan het "bekw34ll:l om oak an
deren te leeren." Op beide hehben de Kerkenmet alle nauwgezet
heid acht te geven. 

Vit hoofde daarom van deze, haar van Christus door Zijn 
Woord opgelegde roeping, mag geen Kerk nalaten degenen die 
naar het predikambt staan, aan haar keur, d.i. aan den toets der 
Schrift te onderwerpen. Zelfs is het haar niet geoorloofd dezen 
arbeid aan eenbuiten-kerkelijken kring, ook al is die geloovig, over 
te dragen. Zij zelf dient ambtskeur uit te oefenen,. zoowel in de 
verkiezing en bevestiging van Dienaren des Woords als in die van 
Ouderlingen en Di,akenen., Ten overv)oede zij er aan herinnerd, 
dat ook op algemeen-menschelijke terrein dit recht van keur als 
onvervreemdbaar en onoverdraagbaar wordt beschouwd en ge
handhaafd. Van deze heilige plicht nu willen de Kerken zich 
kwi j ten door het classicaal examen. . 

Ongetwij feld heeft de Classis or belang bij te weten, dat de 
adspirant-predikant voldoende mate van wetenschappelijke ont
wikkeling bezit. De ~raag rijst nu, of de Classis zelve hiernaar 
met noodzakelijkheid onderzoek moet instellen, dan wei zioh hier
van overtuigd wi! houden op grand van een desbetreffend getui
genis van een deugdelijke inrichting van onderwijs. Het geldt 
hl'er uiteraard het peremptoir examen, waarvoor zich aUeen. de
zulken aanbieden, die reeds beroepbaar werden gesteld, door welk 
lichaam ook, en eene roeping van eene gemeente der Classis ont
vingen. Ons houdende aan wat onder onS regel is, hierinneren 
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WI] er aan, dat de catididaten voor het peremptoir of classicaal 
examen eene propaedeutischeen theologische opleiding aan de 
Theo!. School en Calvin College hebben ontvangenen na geslaagd 
examen einde derde tbeologiscb studiejaar deor het Curatorium 

'candidaat voor de Heilige Bediening worden gesteld. Waar ge
noemde Theo!. School en Calvin College niet aileen een in onze 
kringen erkende school is, inaar zelf. eigendom der Kerk is, door
haar opgericht is, onderhouden en bebeerd wordt, kan er naar het 
oordeel U wer Commissie geen gegrond bezwaar bestaan tegen de 
erkenning van het diploma dezer inrichting als bewijs van voldoen
de verstandelijke bekwaamheid voor het predikambt van de zijde 
van de peremptoir examineerende Classis. Een aantal, door de Ker
ken zelve verkoren, professoren geven aan die inrichting onder
wijs, het door de Kerken verkoren, en al de Kerken gelijkelijk 
vertegenwoordigende Curatorium houdt op het onderwijs dezer 
professoren geregeld toezicht, terwijl tenovervloede ditzelfde Cu
ratorium de studenten die voor het examen derde jaar theologie 
slagen, ook candidaat'verklaart. 

De Classis heeft dus aile recht en reden om zich overtuigd te 
houden van de wetenscbappelijke geschiktbeid tot het leeraars
ambt van elk die een diploma van Calvin College en van de Theo!' 
Scbool kan overleggen, alsmede bewijs van beroepbaarstelling 
door het Curatorium. Edoch geen Classis mag zich tevreden 
stellen met bewijs van schoolsche geleerdheid. Naar luid der 
Schrift moet de Dienaar des Woords "vol des Heiligen Gees
tes" zijn, een man die gezond in het geloo£ is, en het Woord 
der waarheid recht snijdt, de belijdenis der Kerk niet aileen 
nauwkeurig kent, maar ook krachtig weet te verdedigen tegen 
de kette!ijen, met name van zijn eigen tijd en omgeving, de be
kwaamheid bezit in het openbaar en aan de huizen Gods volk en 
hun zaad te onderwijzen, en weet hoe hij in het huis Gods, d.i. de 
gemeente des levenden Gods moet verkeeren, beide op het stilk der 
zielzorge en der kerkelijke regeering. Dat deze vereischten een 
wetenschappelijke vorming en opleiding als achtergrond onder
stellen, lijdt niet den minsten twijfel, edoch het val! ook'niet te 
ontkennen, dat een tbeologisch diploma geen bewi j s biedt, dat de 
gediplomeerde aan deze, laten wij ze gemakshalve noemen, prakti
sehe eischen voor het leeraarsambt voldoe!. 

Men zou nu kunnen vragen, of bij het school-examen met 
gevoeglijk onderzoek kon gedaan worden, zoowel naar, deze 
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praktische geschiktheid als naar wetenschappelijke bekwaam
heid tot het leeraarsambt. In dat geval toch zou het classicaal of 
peremptoir examen kortweg overbodig en rijp voor afschaffing 
zijn. Uwe Commissie meent de gedane vraag ontkennend. te m.oe
ten beantwoorden. Bedoeld is niet dat· ait dubbel onderzoek in 
het afgetrokken den school-examinatoren dnmogelijk zou zijn. 
Reeds de overweging dat zoowel de theologische professoren als 
de leden van het Curatorium in het ambt staan, geeft hier den 
doorslag. De vraag is daarom minder: wat kan, dan: wat be
hoort te geschieden. Het loopt hier over de questie, of het na
tuurlijkerwijze tot de functie van een inrichting van onderwijs 
behoort om een onderzoek in te stellen, behalve naar de vereischte 
mate van kundigheden, ook nog naar de technische vaardigheid, 
praktische geschiktheid tot een bijzonderen arbeid. De opmer
king dat b.v. een medisch examen over beide loopt, snijdt hier 
geen hout, wijl de medische cursus door demonstratie, labora
torium-arbeid en polyclinischepraktijk geheel op dat twe";;rlei 
examen is aangelegd. Van de theologische opleiding kan dit 
allerminst gezegd, de preek-oefeningen daargelaten. Mocht iemand 
de opmerking zich veroorloven, dat, waar de theologische cursus 
zoo goed als geen praktische vorming biedt, de candidaat vrij on
beslagen ten ijs komt op een technisch en praktischexamen als de 

. Classis afneemt, zoo zij geantwoord, dat de Classis geen geoefend 
predikant in den candidaat verwacht te vinden, maar aileen onder
zoekt of de geschiktheid, door de praktijk tot geoefendheid te 
rijpen, voldoende waarborg voor normale ontwikkeling biedt. 

Uwe Comm, is van oordeel, dat het z.g. kerkelijk karakter 
onzer Thea!. School ons oog allerminst sluiten mag voor het on
loochenbare verschil van Kerk en Schoo!. Geli jk in een ander 
verband reeds is opgemerkt, duidt bet bijvoegelijk naamwoord 
kerkelijk niet het karakter der School aan, maar slechts het 
terrein waarop d.e School arbeidt. Een school is altijd een inrich
ting van onderwijs, niet in algemeenen maar in bepaalden tech
nischen zin; terwijl de Kerk haar specifieke taak als heilsinrich
ting vindt in de bediening van bet Genadeverbond. Ook de be
staande verhouding tusschen de Theo!. School en de Kerk neemt 
dit verschil niet weg, maar die verhouding zau een andere kuunen 
worden; want al heeft, niemand tegen haar principieel bezwaar, 
toch zijn er die aan een vrije Theo!. School de voorkeur zouden 
geven. Niets belet dus, dat bij het buidig bestand der zaken het 
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verschil van levenswortel en levensfu~ctie tusschen Kerk en 
School in het oog gehouden worde, en dat uit hoofde daar
van de School zich strengelijk en stiptelijk bepale tot wat haar 
wezen als inrichting van onderwijs van haar vraagt, en de Kerk 
de wacht bij de poorte h~rer stad niet uit de handen geve, en aan 
een anderssoortige inrichting- dan zij zelve is, toevertrouwe. 

Dit gaat zelf zoover door, tiaar de overtuiging Uwer Com
missie, dat de Kerken het recht van bevordering tot hoogere stu
die en promotie van deze inrichting, in plaats van dit in de han
den van het Curatorium te laten, voorzoover het daarin fust, dien
den toe te kennen aan het onderwijzend personeel zelve van de 
School. Onderwijs geven en examen afnemen zijn, gelijk reeds 
elders werd opgemerkt, ZOQzeer de twee deelen van eene taak, 
dat wat de aard der zaak samengevoegd heeft, de Kerk in dezen 
niet behoorde te scheiden. . 

Ten overvloede zij hieraan toegevoegd, dat' zoowel de ex-a
men- en promotie-arbeid als het onderwijs der professoren onder 
toezicht van het Curatorium staat. Bedoeld is aileen dat, zooals 
toezicht van het Curatorium op het onderwijs der professoren niet 
verhindert, dqt de professoren het onderwijs geven en niet het 
Curatorium, zoo '{)ok de professoren examineeren en beslissen over 

" promotie en niet het Curatorium, doch,;b~ide deelen van der pro
. fessoren arbeid staan gelijkelijk onder toezicht van het Curato

rium. Uwe Comm. wi! volstrekt niet te kort doen aan het toezicht 
van het Curatorium op den arbeid der professoren, aangesteld 
door de Kerk om haar te dienen in de opleiding harer aanstaande 
Dienaren ides Woords, en uit hoofde van dezen hunnen arbeid 
een hoogst verantwoordelijke positiein het midden der Kerk in

,nemende, behoort de arbeid "der professoren onder nauwkeurig en 
bestendig toezicht del" Kerk te staan. Onze opdracht eischt niet 
op dit toezicht nader in te gaan. Uwe Comm. wi! aileen uitspre
ken, dat zij met het promotie-recht aan de professoren toe te ken
nen als uiteraard tot hun arbeid behoorende en daarvan mitsdien 
onafscheidelijk, allerminst afbreuk bedoelt te doen aan het onloo
chenbaar recht van toezicht van Curatoriumswege op den arbeid 
der professoren. Bli j ft alzoo, dat zoowel de uitoefening van hun 
promotie-recht ,als hun onderwij s-arbeid onderworpen is aan de 
inspectie van de van Kerkwege aangestelde regenten der School. 
Het ligt niet op den weg Uwer Comm. om aan.te duiden, hoe dit 
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toezicht op de uitoefening van het promotie-recht der professoren 
op het doeltreffendst zou kunnen geschieden. V oldoende is, zoo 
maar de voorstelling wordt afgesneden, als ZO.ll tiit de toekenning
van het pr,omotie-recht aan de professoren volgen, dat 'het Curato
fium een dee! van zijn onbetwistbare rechten uit de handen gege
ven had. 

In deze Qvertuiging staande, meent Uwe Commissie, dat op· 
de boven aangeduide vraag of n.l. beide het bestaande School
examen en het bekende Classicaal of peremptoir examen noodig 
geacht moet'en worden, bevestigend client beantwoord te wqrden. 
Het School-examen blijve over het geheel genomen wat het is; al
leen, men stelle de Faculteit, in hare respectieve Literarische en 
Theologische secties in het bezit van het bij de onderwijs-taak 
uiteraard behoorend recht van bevordering en v.an promotie 
van de Academie, het College ~n de Theol. School respectievelijk. 
Ret Curatorium vinde zijn taak in het behartigen van de breedere 
administratieve aangelegenheden der dubbele inrichting; in het 
toezicht houden op het onderwijs in' Academie, College en Theol. 
School verstrekt met het oog op de confessioneele zuiverheid, en 
op den levenswandel del' professoren, en vorme alzoo de band tus
schen de in -zoo innig verband staande respectieve organisaties. 
van Kerk en School. 

Wat de Theol. School betreft, komt bi j deze taak van het 
Curatorium in het algemeen .een dubbele werkzaamheid. Voor
eerst verleene het-aan die theologische studenten die bewijs over
leggen van geslaagd te zijn vobr het examen eerste jaar, preek
consent, _na een bij ieder afzonderlijk ingesteld en bevredigend af
geloopen praktisch onderzoek naal' hun geestelijke geschiktheid 
tot het proponeeren. Deze zaak ra'akt niet de School als zoodanig, 
maar de Kerk, en ligt derhalve op den weg van de Curatoren also 
de ketkelijke Deputaten voor de zaken del' School. Ten tweede' 
stelle het Curatorium, die theologische studenten die bewijs over
leggen van met goed gevolg het eindexamen in de Theologie te' 
hebben afgelegd, en hunne begeerte daaniaar te ~ennen geven,. 
candidaat tot de Heilige Bediening, na hen met gunstig gevolg' 
onderzocht te hebben, ieder afzonderlijk, opzichtens hunne mo
tieven tot het staan naar het ambt van Dienaar des Woords, hunne 
overtuiging omtrent de roeping Gods tot dit .ambt en hun geeste
lijke bevoegdheid. De beroejibaarstelling is wederom een kerke-
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lijke aangelegenheid,' gelijk het examinatie- en bevordering- en 
promotie-recht een zaak def School; waarom de beroepbaarstel
ling verblij ve, evenal het, verleenen van preekconsent, aan het 
Curatorium. 

Ontvangt en aanvaardt de aldus beroepbaargestelde de roe
ping eener gemeente, zoo onderzoeke de Classis waaronder de roe
pende gemeente ressorteert, den Candidaat o.vereenkomstig Art. 
4 K. 0, ten overstaan van de Deputaten ad examina van drie ge
nabuurde Classes, Het schoohxamen behoeft niet herhaald: 
trouwens Deputaten van heel de kerkengroep, een tweetal Depu
(aten der eigen Classis inbegrepen, hebben alreede bij de beroep
baarstelling zich aangaande de wetenschappelijke bekwaamheid 
van den candidaat voldaan verklaard uit hoofde van het getuige
nis den candidaat door eigen kerkelijke School versterkt. De can
didaat legge op deClassis bewijs <;lver van geslaagd eindexamen 
in de Theologie, van de beroepbaarstelling door het Curatorium, 
en van roeping door de gemeente met bewijs van aanvaarding 
daarvan, alsook attest der gemeente waarvan hij lid is, 

Wat de Classis, eer zij den candidaat tot de bevestiging in 
het ambt ioelaat, noodzakelijk weten moet, en door het school
examen niet ui tgebracht is, en bij verleening van preekconsent en 
bij beroepbaarstelling door het Curatorium slechts ten deele open
baar werd, is of de candidaat zoowel in praktisch opzicht als we
tenscbappelijk, geschiktheid voor het predikambt bezit. Ten einde 
zich hieromtrent te vergewissen, 8telt de Classis in haar peremp
toir examen een onderzoek in voar de volgende zaken : 

( 1 ) PRACTICA. 

Onder dit algemeen hoofd vallen drie zaken t,w. (a) God
zaligheid; (b) Motieven tot het zoeken van het predikambt; 
(c) Proeve van inzicht in de praktijk van het herderlijk leven. 
Om met het eerste 

(a) Godzaligheid te beginnen, het is van de grootste betee
kenis beide voar ,den candidaat en voor de Kerken voor de aan
dacht te houden, dat tot geschiktheid tot het predikambt meer van 
noode is dan bloat wetenschappelijke toerusting, en bewijs van een 
Kerkeraad dat de geattesteerde gezond is in het geloof en onbe
sproken in den wandeL Uwe Commissie kan volstaan met de eukele 
opme"king, dat een Dienaar des Woords niet alleen een leerend 
en regeerend voorganger der kudde moet zijn, waartoe schoolsche 
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vorming veelszins bekwaamt, maar oak een voorbeeld van go.d
zaligheid, waarinde schapen de leer die naar de godzaligheid is 
en die de leeraar van den kansel hun voorhoudt, -belichaamd zien, 
en dat zij daarom te eerder zuBen navolgen in eigen leven. Doch I 

niet alleen am de trekkende macht die van het navolgingswaardig: 
voorbeeld uitgaat, moet de Dienaar des Woords in godzaliglieid 
uitmunten, maar opk am in staat te zijn het geestelijke leven der
kudde te verstaan en daaraan, met name in het geval van onge-
zonde toestanden, herstellende en versterkende leiding to geven. 
Het baat niet te zeggen, dat men bij geeste1ijke leiding en ver
zorging het Woord Gods dat men kent slechts heeft toe te passen;· 
zonder zelf een betrekkelijk rijke ontwikkeling van het geloofsle
ven doorgemaakt te hebben, is men buiten staat, zoowel am een 
juiste diagnose te maken van de geestelijke kwalen; die de kudde 
lewellen, aI's om tot zuivere en nauwkeurige appreciatie te geraken 
van de waarheid van Gods WoonL 

Overlegging van lidmaatsattest in optima forma is daarom 
niet voldoende. Men stemt immers toe dat elk die als lidmaat er
kend kan worden, daarmee nog niet geestelijk bevoegd is om als 
voorganger op te treden, aangenomen voldoende kennis. Zoo het 
Curatorium bij het geven van preekconsent en beroepbaarstelling 
ook reeds nadruk op dezen praktischen eisch tot het predikarnbt 
gelegd heeft, en de theologische professoren bij gelegenheid opo 
datzelfde aanbeeld geslagen hebben, is dit ongetwijfeld een stu
dent behulpzaam geweest om aan 9.ezen ernstigen eisch van' de 
Heilige Bediening te voldoen. Het is wellicht overhodig de lijnen 
van een onderzoek naar deri eersten eisch van Practica uit te 
stippelen. Wijs zou het zijn dit eerste stuk van Practica op te 
dragen aan een der oudste en ervarendste preq.ikanten der Classis~ 
En juist wijl het een practisch onderzoek is,- zal de wijze grooten
deels bepaald worden door de persoonlijkheid van den onder
vrager. 

(b) M otieven tot het zoeken van het Predikambt. Niet elk 
die geestelijk uitmunt, behoef! predikant te worden. De vraag is. 
daarom in de tweede plaats wat den candidaat bewogen heeft naar 
het ambt van de Heilige Bediening te staan. In verband met dit 
tweede stuk van Practica kangevoegelijk onderzocht worden naar 
des candidaten beschouwing van het ambt. Zonder een zuivere 
ambtsbeschouwing zal hij allicht door motieven geleid worden 
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die even onzuiver zijn als zijne opvatting van het ambt. Niet ge
noeg kan een candidaat er zich van doordringen en kunnen de 
Kerken er rekening mee houden, dat het ambt van Dienaar des 
Woords zeer wezenlijk onderscheiden is in beginsel, aard en 
doel van maatschappe!ijke beroepen en bedrijven. Zoo eenig 
als de Kerk is in het midden van de menigte vereenigingen en 
corponi.ties onder menschen opgericht, zoo 'eenig is de ambtsbe
diening in die Kerk, en we! bijzonderlijk het ambt van hen, die 
zich zijn leven lang en uitsluitend wijdt aan de Heilige Bediening. 
Wie met dit gehee! eenig karakter van het ambtin de Kerk geen 
rekening houdt, zal moge!ijk teleurgeste!d worden en in groat ge
vaar zijn zich bij zijn arbeid te laten leiden door beginselen die 
met zijn ambt in strijd, en op het terrein der Kerk contrabande 
zijn. In verband met mbtieven kan den candidaat ook de vraag 
worden gedaan naar zijn overtuiging dat God hem riep tot den' 
Evangelie-arbeid. De vraag naar Goddelijke roeping dient niet 
op den achtergrond te geraken, al dient er aan herinnerd dat onze 
opvatting dier rbeping gezond 'Bijbelsch en niet ziekelijk mystiek 
behoort te zi in. 

(c) Proeve van Inzicht in de Practijk van het Herderlijk 
Leven. Bedoe!d is niet een relaas van de hoofdtrekken' van Poi
meniek en Kybernetiek. De kennis hiervan wordt we! bij dit on
derzoek ondersteld, doch is aileen de achtergrond. Bij dit deel 
van Practica zoeke men door het stellen van denkbeeldige, doch 
overigens aan de werke!ijkheid ontleende gevallen den candidaat 
de ge!egenheid te geven een proeve te leveren van geeste!i jke in
tuitie, toepassing van zijn wetenschappelijke kenn;s van de ambte
Jijke Theologie, en persoonlijke geschiktheid tot zielzorg en kerk
regeering. Ook hier kan geen schema worden geboden. Het eene 
lokt aJlicht het andere uit. 

(2) BIJBELKENNIS. 

Bijbelkennis is het tweede hoofddeel van het peremptoir exa
men. Met opzet is de term alzoogekozen. Dit onderzoek be
doe1t uit te doen komen of de candidaat den Bijbel kent. De 
Schrift toch is het die hij door prediking en Catechese de geloovi
gen en hun zaad moet uitleggen, vaor houden, inscherpen, wijl zij 
is regel en richtsnoer van der geloovigen denken, spreken en doeu. 
De candidaat wil worden Bedienaar des Woords. Ontegenzeg
gelijk onderstelt Bediening des Woords van den predikant eene 
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nauw.keurige, zuivere, rijke, sympathetische kennis 'van dat 
Woord. Niet genoeg kan hierop de nadruk gelegd worden, waar 
de. eene prediker allicht de inspraak van zijn eigen hart bedient, 
en de ander in gevaar komt "timely topics" van den kansel te be
handelen. De Schrift gebiedt: Predikt het Woord. Onder Bij
belkennis komt eerst tel' sprake: 

(a) Het karakter der Schrilt in verband met de geschiedenis 
die de Schrift heeft doorgemaakt, zoowel in hare formatie als in 
den tijd van haar heilig gebruik in de bedeeling des Ouden en des 

: Nieuwen Testaments respectievelijk. Nu seclert de opkomst van 
het Rationalisme in den na-Reformatie tijd de strijd tegen Chris
tus zieh al meer samentrekt op het stuk del' Heilige Sehrift als het 
Woord van God, en,de vraag alIer vragen is: wat du~kt u van 
den Bijbel? wiens woord is hij, Gods Woord of het woord del' 
menschen? is het noodig dat onze candidaten een zuiver standpunt 
ten dezen innemen, en dat de Kerken hierna,ar zeer nauwkeurig 
onderzoek doeu. De sChade en de jammer zijn niet te overzien 
die al ware het aIleen maar onzekerheid op dit punt over de Ker
ken zou brengen, bijaldien het bleek; dat de Bedienaren des 
Woords niet meer in de rotsvaste overtuiging staan, daJ de Bijbel 

. het onfeilbare en met absoluut gezag beIdeedde Woord van God 
is. Vervolgens moet onderzocht worden naar kennis van den 

(b) Inhoud der Heilige Schrift. Hier strekt zich een wijd 
veld uit. Men zou heel de Theologie schier te pas kunnen bl'en
gen bij dat onderzoek. Hiervan kan echter geen sprake zijn. Ook 
is dat niel bedoeId .. Praktisch moet ook hier worden onderzocht. 
-Drieerlei kan onder dat hoofd worden sarnengevat: Vooreerst 
een vluchtige schets van den ontwikkelingsgang dien de openba
ring van Gods waarheid in acht~reenvolgende tijden en door' den 
dienst van onderscheiden heilige rnannen Gods heeft doorgernaakt 
tot den tijd harer voleindiging en afsluiting. Vervolgens een kart 
relaas van den inhoud van enkele Bijbelboeken. Eindelijk eenige 
klassieke bewijsplaatsen voor kenmerkend Gereforineerde leer
stellingen, met bijbehoorende verklaringen daarvan in verband 
met het gebruik er van gemaakt. De klaeht is weI eens gehoord, 
dat onze candidaten de leer des Bijbels betel' dan den Bijbel zelf 
kennen, hoe paradox dit ook klinke, doch deze klaeht diende 
geen recht van bestaan te hebben. 
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(3) KENNIS VAN DE BELIJDENISSCHRIFfEN ONZER KERKEN. 
Wij beroemen er ons in, een belijdende Kerk te zijn e~,niet mee 
te doen, noch mee te willen doen met het ondogmatisch Christen
dom, dat in onzen tijd Kerk na Kerk binnentrekt en verovert. 
Predikariten wekken hun gemeenteleden op kennis te rnaken met 
de Belijdenisschriften onzer Kerk, zoowel van de Belgische Ge
loofsbelijdenis en de Dordtsche Leerregels als van den Heidel
bergs chen Catechismus. Verondersteld mag worden, dat de ambts
dragers .der Kerk, en onder deze de Dienaren des Woords voor
aau,_ vertrouwd zijn met de Formulieren van Eenigheid. In elk 
geval, zij. behooren dat te zijn, en dat te meeT nu met name in ons. 
land de christelijke Kerken al meer onder de bekoring van een 
belijdenislooze Kerk komen. Hier kan gevraagd worden naar de 
hoofdsom van den inhoud der drie Belijdenisschriften onzer Kerk, 

. haar onderscheiden karakter in verband met het doel van opstel
ling, en naar datgene wat bijzonderlijk in onzen tijd met kracht 
moet worden gepredikt en gehandhaafd. Schriftelijk bewijs ter 
legitimatie van de leer onzer Belijdenisschriften kan oak in enkele 
gevallen worden gevraagd. Vervolgens dient er naar onderzocht 
of de candidaat jlet standpunt onzer Kerken, dat zij belijdende 
Kerken zijn, d{ belijdenisschriften met verbindende beteekenis 
bebben en handhaven bij lid en ambtsdrager kan verdedigen en 
wil handhaven. En eindelijk moet de candidaat in de gelegenheid 
gesteld worden in enkele markante gevallen praktisch aan te too
nen1 hoe hij --de kenmerkende Gereformeercle leer in toepassing 
wil brengen op het leven naar de eischen van onzen tijd. 

( 4) CONTROVERS of Wederlegging der dwalingen waarmee 
ons yolk het meest in aanraking komt en waartegen de Dienaar als.. 
voorganger der Kerk dient gewapend te zijn en de leden moet 
kunnen wapenen. Ten einde zelf strijdvaardig te zijn en de Kerk 
als goed ve14heer van Christus te kunnen aanvoeren, moet de 
Dienaar des Woords kennis hebben genomen van de kenmerkende 
geestelijke stroomingen van onzen tijd. Deze toch beinvloeden 
zelfs het meestBijbelvaste en belijdenis-trouwe volk veel meer dan 
het zichzelf bewust is. Van het vblk in zijn breede, rangen mag niet 
verwacht, dat 't een open oog zal hebben voor de geestelijke pesti
lentien, die in de duisternis wandelen.De candidaat tot den heiligen 
Dienst moet in die mate zijn tijd en de gevaren daarvan kennen,. 
dat hij in prediking en anderszins de oogen'des volks kan openen 
voor het verder! dat van alle zijde dreigt. A!s nevenstnk van de 
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kennis van de geestelijke stroomingen van oozen tijd maet ver
trouwdheid met de Gereformeerde ·of Calvinistische levens- en 
wereldbeschouwing genoemd. De kinderen van Calvijn hebben 

, in ove'reenstemming'met de grondgedachten van hunne kerkelijke 
belij denis, met name met die der absolute Souvereiniteit en het 
God alleen verheerlijkend einddoel aller dingen, het Koninkrijk 
Gods tot openbaring zoeken te brengen, zoowel in de maatschap
pelijke en burgerlijk-staatkundige geledingen van het menschelijke 
leven, als op huiselijk en kerkelijk terrein. Elke tijd heef! be
haefte aan ooze levens- en wereldbeschouWing, maar ooze tijd 
roept letterlijk am wat zij trots al de vooruitgang nog nimmer 
vond, en wi j alleen bezitten. En daarom maet de aaristaande Die
naar des Woords deze ware levenswijsheid kennen, opdat ·hij haar 
predike bij elke gelegenhei.d. 

(5) PROEVE VAN PREDIKING. De Candidaat houde een pre
dikatie over een hem door de Classicale Corrunissie drie 
week van te vor-en opgegeven tekst ten "aanhoore van de ge
meente in wier kerkgebouw het peremptoir examen plaats heeft. 
De Classis dient het recht van tekstkeuze te hebben, want zij on
derzoekt hem en hiertoe behoort ook de proef-predikatie, en ook 
door de tekstkeuze kan de Classis hem beproeven. Dat de predi
katie in het midden der gemeente moet gehouden worden, heeft 
meer dan_ een reden. V ooreerst is een prediker veel meer zich 
zelf en komt hij veel beter tot zijn recht, zoo hij voor een alge
meen gehoor, dan wanneer hij vaar een zoo goed als uitsluitend 
kritisch examina;torium optreedt. Zielkunde heeft hier een woord 
mee te spreken. Vervolgens we1kt zulk een peremptoire predika
tie buiten twijfel de belangstelling der plaatselijke gemeente op, 
en brengt zij er he! kerkelijk publiek ter plaatse allicht toe om 
meer dan tegenwoordig weI het geval is, met de Kerk in hare bree
dere belangen mee te leven. Ten derde heeft het zijn nut, het oor
deel van "het volk," zij het ook maar terloops opgevangen, te 
kennen met betrekking tot een candidaat, die misschien straks als 
leeraar in het midden der Kerken zal optreden. Niet al deze drie 
redenen hebben evenveel kracht, edoch te zamen motiveerert zij 
naar het oordeel Uwer Commissie deze bepaling. 

N a de predikatie, die misschien in vele gevallen des avonds 
zal gehoudenworden, trede de Classis bij monde van enkele daar
toe benoemde leden in kritische discussie met den candidaat over 
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de gehoudenpredikatie,ten einde de zwakheden daarvan aan te 
wijzen, den candidaat de gelegenheid te geven zich nader te verkla
ren of oak oqjuist4eden te verbeteren, en naar aanleiding van de 
predikatie te ondervragen omtrent wat miss chien het belangrijkste 
deel van zijn VQorgenomen- arbeid uitmaakt, n.1.· de Bediening 
des Woords in het midden del' Gemeente. 

Samenvattende krijgen wij dus dil program:-
(1) Practica, loopende over 

(a) Persobnlijke Godzaligheid; 
(b) De motieven tot het zoeken van het Pl'edikambt; 
(e) Proeve van inzieht in de praktijk van den Her-

derlijken arbeid. 
(2) Bijbelkennis, waarbij ondel'seheidenlijk gehandeld 

wordt over: 
(a) Het kal'aktel' del' Heilige Sehrift; 
(b) Den inhoud del' Heilige Schl'ift, beide in boven 

aangeduiden zin. 
(3) Kennis onzer Belijdenisschriften, w.,arbij het gaat 

'over: 

(4) 

(5) 

(a) Kennis van debeteekenis en het doel del' Belijde
nisschriften; 

(b) Kennis van den inhoud onzerBelijdenisscbl'iften; 
( c) Kennis van de toepassing van de B eli j denis onzel' 

Kerk op het leven. 
Controvers, bij welk bnderwerp de vraag is oaar: 
(a) De kenmel'kende gee~telijke stroomingen van on

zen tijd; 
(b) De Gereformeerde of Calvinistisehe levens- en 

wel'eldbeschouwing. 
Pro eve van Evangelie-prediking, wat inhoudt: 
(a) Prediking voor de gemeente ten aanhoore van de 

Clas~is ; 
(b) Bespreking dier pl'edikatie met kritisehe bedoe

lingen .. 

Ten slotte nog een enkele opmerking: Wat den tijdsduul' 
'van net peremptoir exarnen aangaat, men make het niet onnoodig 
lang, doeh gunne zichzelf toch ook voldoenden tijd om het on-
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derzoek te doen beantwoorden aan zijn 'doel; te weinig tijd ver
laagt het examen tot een schijn, dIe onbestaanbaar is met den 
<ernst der zaak. 

Uwe Commissie is aan bet eind van haar belangrijken ar
beid gekomen. Zij is van Gordeel, dat beide sehooFexamen en 
classicaal of peremptpir examen dienen te blijven, doch zoo 
-onderscheidenlijk ingerieht te worden, dat de klaeht van vlueh
tige herhaling vervaIt en de twee examens door de sehoolsehe lijn 
-der wetensehap en de praktisehe lijn van het kerkelijke ambt te 
volgen, respeetievelijk elkaar aanvullen en medewerken tot het 
verkrij gen van Dienaren des Woords, die helder van hoofd en 
vaardig van hand den Heere dienen in het Evangelie tot heil van 

. Christus' duurgekochte Kerk en foem van's Heeren groaten 
Naam. 

Met eerhied onderworpen, 
De Commissie vaor de Examen-zaak, 

E.]. TUUK, 
W.HEYNS, _ 
S. VOLBEDA, Rapp. 
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RAPPORT II 

Rl\PPORT DER COMMISSIE IN ZAKE ARTIKEL 
VITI, K. o. 

Eeiwaarde Vaders en Broeders :-" 

Op de Synode "van 1918 ",erd besloten eene Comm" te benoe
men om advies te geven in zake eene uitdrukking in Art. 8, K. O.t 
en om aan te geven het karakter van het examen aldaar bedoeld" 

Letterlijk lezen we in de Acta Synodi 1918, pag" 46, Art. 42, 
XX"' als voIgt: "Tevens besloten eene Comm. te benoemen 'em 
advies tegeven in zake de beteekenis der uitdrukkin'g in Art. 8, 
K. 0.: 'Indien het de Synode goedvindt,' om op de a.s. Synode te 
rapporteeren. Aan deze Comm. wordt levens opgedragen om aan 
te geven het karakter van het examen naar Art. 8, K. 0." 

Uwe Comm. ontving de opdracht U in dezen met advies te 
dienen. 

Nu had uwe Comm. het zich wei heel gemakkelijk kunnen ma
ken met het in gereedheid brengen van dit advles door eenvoudig 
te adviseeren, dat de uitdrukking: ,"Indien het de Synode goed-
vindt"· warde opgevat in den zin van: indien de Synode overtuigd - 1 

is van de aanwezigheid der aldaar geeischte eigenschappen en 
daarna toelaat tot het praeparatoir exam en; en wat betreft het 
"aangeven van het karakter van bet examen" slechts te consta-
teeren, waarin clit examen behoort te verschillen van de exarnina 
der opgeleiden. , 

Uwe Comm. was echter van oordeel dat dit advies wat bree
der moest worden uitgewerkt, en weI in den vorrn van een concept
reglement voor toelating tot de H" Bediening naar Art. 8, K. O. 

Zij heeft dan ook de eer U het volgende aan te bieden: 

Concept Regeling voor Toelating tot de Heilige Bediening 
naar Artikel VIII, K. O. ' 

1. Iindien iernand naar Art. VIn wenscht toegelaten te 
worden tot de Bediening des Woords, moet hij zich aanmelden 
bij zijn Kerkeraad en daarna bij zijne Classe. 
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Deze Classe, met een drietal gedeputeerden der Synode uit 
de naastbijgelegene Classes, onderzoekt eerst de schriftelijke ge
tuigenissen van den Kerkeraad aangaande de vereischte eigen
schappen in Art. VIII aangegeven, en stelt daarna ook zelve ten 
<lien aarizien een onderzoek in. Indien het voorloopig oOl-:deel/gun
stig iSr geve men hem het reeb.t om eenigen tijd in vacante gemeen
ten binnen'den kring der Classe een stichtelijk woord te spreken, 
Hij zal oak enkele malen moeten spreken in niet vacante gemeen
ten in tegenwoordigheid van de respectieve Leeraren dier ge~ 
meenten, De Classe zal deze spreekbeurten regelen in overleg met 
de Kerkeraden dier gemeenten. Hoelang deze proeftijd zal duren, 
bepale de Classe. 

2. Aan het einde van den proeftijd neme de Classe met de 
genoemde gedeputeerden een finaal besluit aangaande zijne singu
liere·gaven. Is dit besluit bevestigend, dan zal deze Classe hem 
praeparatoir examineeren in de volgende vakken: 

(a) Uitlegging van het Oude en Nieuwe Testament in de 
Engelsohe of N ederlandsche taal. 

(b) Bi jbelsche geschiedenis. 
(c) Dogmatiek. 
(d) Algemeene- en N ederlandsche kerkgeschiedenis. 
3. Bij gunstig resultaat warde hij beroepbaar gesteld. 
4.' Het peremptoir examen volge dan later in overeenstem

ming met de bestaande bepalingen behalve de Oude Talen en de 
Exegese. • 

Met eerbied onderworpen, 

U we Commis~ie voornoernd, 
F . .1\1. TEN HOOR, 
S. S. VAN DER HEIDE, 
GERRIT J. HAAN. 
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RAPPORT III 

RAPPORT VAN DE COMMISSIE VOOR TRAKTAAT· 
LITERATUUR. 

Aan de Synode der Chr. Geref. Kerk, vergaderd te Grand Rapids, 
Mich., Juni, 1920. 

Eerwaarde Broeders:-

De vorige Synode, overtuigd zijnde van de noodzakelijkheid 
van traktaat-literatuur, die strookt met onze Gereformeerde be
ginselen, besloot stapp en te nemen om in de behoefte aan traktaten 
te voorzien en benoemde ondergeteekenden als commissie om 
daarvoor te zorgen. Zie Acta 1918, pag. 19 . 

. U w~ Commissie h~eft getracht aan hare opdracht te vol
doen, maar is met haren arb,eid niet gereed gekomen. 

Eerst wendde uwe Commissie pogingen 'aan om door perso
nen uit'eigen kring traktaten te laten schrijven. Een groat aan
tal brieven werd verzonden met het verzoek om zijn krachten eens 
te beproeven aan het schrijven van een of meer traktaten. Ret 
resuliaat was ontmoedigend. Goede traktaten te schrijven is niet 
ieders werk. Uwe Commissie antving enkele zeer- goede, maar 
niet genoeg om tot publicatie over te gaan. 

Om deze reden heeft uwe Commissie toen getracht het op een 
andere wijze aan te leggen. Van de veronderstelling uitgaande, 
dat onder het vele kaf toch nog wel enkele goede graankorrels ver
borgen zouden liggen, werd besloten een bloemlezing te verzame
len uit traktaten elders gepubliceerd. Een groote hoeveelheid 
traktaten werd verzameld, geschift en gekeurd. Dit gaf ons 
enkele iameli jk goede traktaten, maar ook zeer vele, die om VOOf 

~ns bruikbaar t~ zijn moeten worden omgewerkt. 

Ter toelichting zij hier opgemerkt, dat de Publicatie Commis
sie, om de traktaten tegen lagen prijs verkrijgbaar te kunnen stel
len, niet tot drukken kan overgaan, voordat er voldoende copy 



-29-

voorhanden is om een geheel vel papi~rs in eens te kunnen af~ 
drukken. 

Ons advies aan de Synode is: 
1. De traktaten, die verzameld en goedgekeurd werden, te 

geven in handen. van de Publicatie Commissie, die zal 
zorgen voor dru~ken en verkoopen . 

. 2. Een Commissie te benoemen, die op den ingeslagen weg 
zal voortgaan. De taak,dezer Commissie zal zijn: 
(a) Uit eigen kring traktaat-schrijvers-talent op te 

sporen. 

(b) Zoo lang de voorraad nog niet groot genoeg is, voort 
te gaan met verzamelen en omwerken. 

(c) In overleg met de Publicatie Commissie te zorgen 
voor een,nette en gepaste uitgave van traktaten, die 
dim tegen den kostenden prijs verkrijgbaar zullen 
worden gesteld. 

Met eerbied onderworpen, 
Uwe Commissie, 

H. J. KUIPER, 
A. J. RUS, 
D.ZWIER. 
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RAPPORT IV 

MISSIONARY LESSON COMMITTEE REPORT. 

The Christian 'Reformed Synod, 
Grand Rapids, Mich. 

Esteemed Brethren in our Lord:-

Your Committee on Mission Lessons for De Wachter and 
The Banner begs leave to submit the following: Lessons were 
written for De Sabbathschool Bode and De Wachter for each sab· 
bath as was appointed. But two copies were not mailed in time 
from the office of De Sabbatschool Bode, and one copy never 
reached its destination, but was lost in' the mail. This occa
sioned the absence of three lessons from the columns of De 
Wachter; for which the Committee was not to blame. De Wach
ter did not publish the Side-Lights, although they were sent up. 
Two lessons were sent up for The Banner. 

Your Committee takes the liberty to suggest that henceforth 
the Mission Lessons be prepared by the writers of the Sunday 
school Lessons as they appear in De Wachter and The Banner 
each week, under your appointment. The Sabbath School Bode 
has discontinued. 

Commending you to the grace of the Lord in all your delib
erations and decisions, we 'remain, 

Your brethren in the Lord Jesus; 
JOHN W. BRINK, 
LEE S. HUIZENGA. 
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RAPPORT V 

RAPPORT IN· ZAKE "FIELD SECRETARY" VOOR DE 
ZENDING. 

De opdracht die uwe Commissie ontving van de Synode 1918, 
luidt als voIgt: "De Synode besh .. it tot het benoemen van een 
Comm. om de eerstvolgende Synode voor te lichten aangaande het 
al of niet wenschelijke van het hebben van een "Field Secretary" 
voar de Zending, en van de wij ie waarop zulk feu Secretaris ZQn 

hebben te arbeiden." 
Onze opdracht houdt dus tweeerlei in. w'ij moeten aantoo

uen het al of niet wenschelijke van een "Field Secretary" voar de 
Zending, en de wijze van zijn arbeid. 

Het tweede hang! natuurlijk van het eerste aJ. Komt uwe 
Commissie tot de c-ouclusie dat het niet wenschelijk is zulk een 
'Secretaris te hebbeu, dan meenen wij, ligt het niet op onzen weg, 
aan te toonen hoe zulk een Secretaris z6u h~bben te arbeiden. 

Uwe Commissie nam allereerstinzage van wat vorige Syno
den in dezen besloten. De Synode van 1912, waar deze zaak al
lereerst in behandeling is geweest, verwierp het voorst~l van de 
Commissie van Praeadvies om een Secretaris voar dat werk te 
be'noemen. 

Op de Synode van 1914 kwamen de Deputaten der Heiden 
Zencling andermaal met eell voorstel om iemand te benqemen, di~ 
al zijn tijd besteden kon, ten bate der algemeene zendingsbelan
gen der Kerk. 

In plaats daarvan werd door de;,Commissie van Praeadvies 
het volgende substituut de Synode voorgesteld: "De Synode be
veelt de Classes aari. om,·in eigen kring de zendingsijver op te wek
ken, door uit haar midden mannen aan te wijzen, die studie zul
len maken van de onderscheiden takken der Zending, om door 
hen geregeld al de gemeenten te dienen met toespraken. Wij 
meenen dat door meerder ken.t;Iis en meerder ijver, de gaven als 
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van zelf milder zullen vloeien." Oak dit advies werd verworpen 
,en besloten, op deze zaak niet in te gaan. 

Ook heeft uwe Commissie gera'adpleegd met mannen in 
.auze kerken, die geacht mogen worden als onze voormannen. 

Na rijpe overweging kwam uwe Cammissie nu tot het besluit 
der Synode te adviseeren, niet tot de aanstelling van 'een "Field 
Secretary" over te gaan. En dat weI op deze.gronden:-

1. Het inslaan van dezen weg roept op het -terrein van de 
Kerk als instituut, van die bijzondere functionarissen in 
het leven waar feitelijk geen ambtelijke plaats voor is. 

2. Het inslaan van dezen weg brengt ons van de organische 
tot de mechanische wijze van werken voor de Zending. 
Wij wijken dan van den natuurlijken weg af. De geheele 
_zendingszaak hangt dan veel te uitsluitend van een per
soon af. Wij krijgen dan feitelijk een "general manager," 
van wiens meerdere of mindere bekwaamheid alles af-

_ hangt. , 
3. Door het aanstellen van 'zulk een "Field Secretary" zOU 

minstens weer drie of vier duizend dollar, van het geld 
voor de Zending gegeven, vaor het salaris, enz., van zulk 
een functionaris moeten worden afgezonderd. 

Ons dunkt er is een uitnemender weg. Wat de Commissie 
van Praeadvies op de Synode van 1914 voorsloeg, laoht onsveel 
meer toe. De geheele zendingsactie moet meer en meer uit de ge
meenten zelf opkomen. Hieraan moet gewerkt. Er moet meer 
liefde, meer ijver voor de Zending gekweekt, doch dit moet in den 
rechten weg geschieden. De leeraars en de kerkeraden zijn daar' 
voor de van, God aangestelde personen. Door hen moet in 'dezen 
lei ding gegeven. Dan hebben de Zen dings Deputaten in dezen 
-ook een taak. Van hen mag verwacht, dat zij het best met het 
Zendingsveld en de :lendings behoeften bekend zijn. 

Zij kunnen worden geraadpleegd, en indieh noodig, hulp ver
leenen. En wanneer dan door de Zen dings Deputaten vear de 
Indianen Zending" de Inwendige Zen ding, de J oden Zending, en de 
straks voor de Buitenlandsche Zending, een "Budget," een begroo
ting werd gemaakt, hoeveel er per j aar voer die verschillende kas
sen noodig is en tevens aangegeven werd hoeveel dit ongeveer per 
huisgezin bedroeg en een ieder gaf na,ar de mate God hem heeft 
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gezegend, dan meenen wij dat de stap in de juiste richting was 
gedaan. 

Wanneer er dan kerken nalatig zijn in dezen, dan trede het 
kerkverband in werking. 

Daar warde dan onderling oak in dezen toezicht geoefend. 
Bi j de rondvraag mar Art. 41 kan dan de Classis onderzoek in
stellen wat de gemeenten doen inzake de Zending. 

Oak biedt de kerkvisitatie daartoe schoone gelegenheid.Wan
neer nu deze weg wordi: gevolgd, dan meenen wij zal de liefde' 

. voor de Zending worden aangewakkerd, de ijver voor de Zending 
vermeerderen en de gaven voor dat doe! als van zelf milder wor
den gegeven, dan is,. dunkt ons, een "Field Secretary" ongewenscht 
en overbodig. 

Met eerbied onderworpen, 
Y. P. DE ]ONG, 
D.ZWIER, 
R. BOLT. 
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RAPPORT VI 

RAPPORT VAN CLASSIS ILLINOIS IN ZAKE CON·· 
CEPT-REGELING YOOR DE ZENDING DER CHR. 

GEREF. KERK ONDER DE JODEN IN 
CHICAGO, ILLINOIS. 

. , 
Aan de Synode der Chr. Geref. Kerk, te vergaderen Juni, 1920. 

Eerwaarde Broeders:-

De vorige Synode verzocht Classis Illinois pogingen aan te 
wenden om een eigen kerkeli jke Zending onder de J oden te Chi· 
cago te beginnen, en droeg de Classis op om een Reglement voor 
deze Zending te ontwerpen en dit aan 'de 'volgende Synode ter 
goedkeuring voor te leggen. 

Classis Illinois kan rapporteeren,' dat aan deze dubbele op· 
dracht is volciaan. Een eigen kerkelijke Zending bnder de Joden 
in Chicago vyerd hegonnen, en een "Regeling" voar dezen arbeid 
werd ontworpen, welke hierbij aan de Synode ter goedkeuring 
wordt voorgelegd. 

Ten deele heeft de Classis zich in dit ontwerp aangesloten bij 
het door de Synode van 1918 goedgekeurde "Reglement" der Oos· 
tersche Classes voor de Paterson J oden Zen ding. Het woord 
'''Reglement,'' als niet geheel vrij zijnde van collegialistischen 
reuk~ is vervangen door "Regeling." 

REGELING 
Voor de Zending der Chr.Geref. Kerk onder de Joden 

in Chicago, Illinois. 

Basis. 
ART. 1. De Zending, wOlke door de Classe Illinois derChr. 

Geref. Kerk onder de J oden in Chicago, Ill., gedaan wordt, gaat 
uit van de Chr. Geref. Kerk, en geschiedt in opdracht van deze 
Kerk. 
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ART. 2. Hieruit voIgt, dat alle eigendommen, welke voor 
deze- Zending aal1geschaft !p.oeten worden, het eigendom der ker
kengroep in haar geheel zijn. Eveneens, dat deze kerkengroep 
een bedrag beschikbaar stelle voor de uitoefening dezer opdracht. 

ART,' 3. Ook voIgt hieruit, dat deze Zendingsarbeid ge
schiedt overeenkomstig Gods Woord opgevat naar de Drie For
mulieren van Eenigheid. 

ART. 4. Verder voIgt hieruit, dat ambtelijke arbeid in deze 
Zending niet zal geschieden dan door ambtsdragers tot de bedie
ning des ambts in een onzer Chr. Geref. kerken toegelaten. 

De CIasse. 

ART. S. De Classe .Blinois als deputaat der Synode de op
dra~ht der Synode uitvoerende, benoemt uit haar midden vijf 
deputateri en himne secundi, welke in naam en in GPdracht def 
Classe haar arbeid uitvoeren en op elke classicale vergadering ver
slag van den arbeid uitbrengen. 

ART. 6. De Classe beslisse over den aankoop van gebouwen 
en vaste goederen, zoo de bedragen het door de Synode toegezegde 
bedrag niet te boven gaan. Voor hoogere sommen brengt de 
Classe voorstellen ter Synode, welke over al of niet aank()op be
slist. Insgelijks besHsse de Classe over aanstelling van vaste 
ambtsdragers en hun salarieering. 

Classicale Deputaten. 
ART. 7. De classicale deputaten voor dezen arbeid doen der 

Classe voorstellen aangaande aankoop of aanstelling. Zij zien toe 
op de besteding der gelden, op het onderhoud der gebouwen, de 
personen en leven en leer dergenen die ~n deze Zending arbeiden, 
alsook op den arbeid in zijn geheeL Zij rapporteeren op elke 
classicale vergadering. 

ART. 8. De deputaten vergaderen geregeld, minstens een
maal per maand, en verder zoo vaak als noodig is. Zij stellen hun 
e_igen huishoudelijke regeling op en verdeelen onder elkander 
hunne respectieve functies. 

Arbeid. , 
ART. 9. De arbeid in deze Zending zal bestaan'om het volle 

Woord Gods, mitsdien de kennis van Jezus Christus als zijnde de 
ware Messias, tot de J oden van Chicago te brengen. . 
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ART. 10. Daar onze Reere bij Zijne prediking van bet 
Evangelie des Koninkrijks ook genezing van kranken liet gepaard 
gaan en zoo ingang yond bij het yolk, zal de Classe, ten einde 
vertrouwen bij de Joden te winnen en vee! achterdocht weg te ne· 
men, behalve andere gepaste midde!en, ook als hulpmiddel een 

. hospitaal oprichten en onderhouden, waarin Joodsche kranken 
vrij e verzorging ontvangen en aan hen en hunne bezoekers op ge~ 
regelde tijden het Evange!ie verkondigd wordt. 

Met eerbied onderworpen, . 
N amens Classis Illinois, 

D. ZWIER, S. C. 



-37-

RAPPORT VII 

RAPPORT VAN DE CENTRALE COMMISSIE VOOR 
HET BEHARTIGEN VAN DE GEESTELIJKE, 

BELANGEN VAN DE MANNEN IN 
'S LANDS DIENST. 

De Commissie vergadel-de als zoodal1ig de eerste rnaal op den 
lOden Juli, 1918. 

De volgende Bestuursleden werden verkozen: 

'Rev. K. Bergsma, President. 
Rev. J. P. Battema, Vice-President. 
Mr. R. Van N oord, Secretaris. 
Mr. G. J. Haan, Penningmeester. 

Overeenkomstig ontvangene instructies, ,begon de Cornmissie 
een algemeen fonds op te Tichten vaar de geestelijke verzorging 
onzer soldaten. 

Om dit te doen, werd het volgende besloten, n.l.: 

,( 1) Camp Custer worde overgdragen aan de Michigan Com-
mittee. ' 

(2) De onderscheidene lokale commissies zetten hun werk 
voort als voorheen. 

(3) 

(4) 

AIle kampen die niet door delokale commissies worden 
bewerkt, worden zooveel mogelijk overgenomen door 
de Centrale Commissie. 

De gelden in kas bi j de IVIichigan commissie worden 
over:gedragen aan de Centl'ale comrnissie behalve wat 
noodig zal _ zi j n vaar het werk in Camp Custer. 

De Commissie vergaderde geregeld elke week minstens een
maal. Enkele malen meenden wij tweemalen in de week te ,ffioe
ten vergaderen. 
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Dss. ]. M. Ghysels, M. M. Schans en Mr. C. E. Pratt werden 
een tijdlang naaf de zuidelijke kam_peu" gezondert, waar ze met ge
not, en zoo wij gelooven, met zegen voor velejonge mannen moch
ten werkzaam zijn in Camp Wheeler, Fort Oglethorpe, Camp 
Greene, Camp Pike, Camp Gordon en ancleren, voor korteren of 
langeren tijd. 

In October werd door de War Departement een regeling ge- . 
passeerd waardoor 'het niet meer geoorloofd was dat Camp Pas
tors h}nnen de grenzen van de Camps moc:hten werkzaam zijn. 

Pogingen werden nu in het werk gesteld om zooveel mogelijk 
te co-opereeren met de Y. M. C. A., de Red Cross en Army Chap
lains te zien aangesteld. De Comrnissie deed daCl:fom ·een oproe
ping voor vrijwilligers, met het gevolg dat onderscheideneleer
aars zich aanboden om werkzaam te zijn in de een of andere 
organisatie.-

Rev: L. Trap verzocht en verkreeg, op aanbeveling der Com
missie, de benoeming als Chaplain, en werd, na eenig.e weken de 
Chaplains' Training School te hebben bezocht, te Camp Custer 
gestationeerd. 

De volgende personen werden door de Commissie benoemd, 
n.l.: Rev.]. H.Monsma, van Spring Lake, als Army Chaplain; 
Rev. L. ]. Lamberts, van East Saugatuck, als Red Cross Chap
lain; Rev. M. Van Vessem, van Zeeland, als Y. M. C. A. Secre, 
tary hier te lande; Rev. ]. M. Ghysels, van Grand Haven, als 
Y. M. C. A. Secretary overseas. De broeders bewilligden .allen in 
de benoeming. Da;,lf echter in den tusschentij<J de w"apenstil
s'tand werd geteekend, kwam van de officieele benoeming door 

,de verschillende organisaties niets. 
Alleen mag nog genoemd worden dat Ds. J. H. Monsma, zoo

als ons later door de Commissie voor Army en Navy Chaplains 
werd gemeld, offici eel door dat lichaam bi j de War Department 
was aanbevolen voor Army Chaplain. Waar de Chr. Geref. Kerk 
nog zoo klein is, hadden wij echter recht op niet meer dan een 
Chaplain. 

Duizenden traktaten werden door de Commissie uitgedeeld, 
alsook een groot aantal van de Soldiers' edition van Dr. Kuyper's 
"Nabij God te Zijn," in het Engelsth vertaald, en eenige honder
den preeken goedwillig do.or enkele leeraars speciaal voor de Com
missie persklaar gemaakt. 
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N a het teekenen van de Armistice kon hier echter 'niet veel 
meer aan worderi. gedaan wegens het vele veranderen def adres
sen der soldaten, en werd het uitzenden van lite~atuur al spoedig 
daarna gestaakt. . 

De inkomsten voo~- de geesteli jk~ verzorging onzer militai
ren door de Centrale Commissie bedroeg ongeveer $20,000.00, ter
wiji de totale inkomst~:q del' verschillende locale commissies in-' 
begrepen, het aanzienlijk bedrag van $40,000.00 nabij kwam. 

De Centrale Commissie heeft 'door het onverwachte staken 
der werkza-amheden, de som van $1,696.51 nog aan k:ap, en advi
seert dat dit gelijkelijk verdeeld worde tusschen Buitenlandsch 
Zending, Indianen Zending, en Binnenlandsch Zending, algeme.erie 
kas. 

De Commissie wenscht haar dank toe te brengen aan al de 
gemeenten voo'r hun milde bijdragen, en is deSynode erkentelijk 
voor het vertrouwen in haar gesteld. 

De Kerken Gods besten zegen toewenschende, legt ze haar 
werk als zoodanig neer, blijde en dankbaar zijnde iets te hebben 
roogen en kunnen (foen voor het geestelijk welzijn ouzer militairen .. 

Met eerbied onderworpen, 
K. BERGSMA, 
J. P. BATTEMA, 
G. J. HAAN, 
R. VAN NOORD, . 
S. ELDERSVELD, 
TONY NOORDEWIER. 

Grand Rapids, Mich., Jan. 2, 1920. 
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RAPPORT VIII 

CHURCH ORDER OF THE CHRISTIAN REFORMED 
CHURCH. 

(Vid; Art. 52, 'Acta, VIII., sub d.) 

To the Synod of the Christian Reformed Church, Grand Rapids, 
June; 1920. 

Honorable Fathers and Brethren:-

Your Committee, appointed to review the English ;translation 
of the Church Order, submits herewith its report for your consid
eration. Comparatively few emendations were made by your 
Committee. In a few cases we gave preference to the rendering of 
the 1916 translation. A few other minor changes were made. But 
the majority of the Articles were not altered in any way., 

Your Committee takes the liberty to call the attention 9f the 
Synod to the fact that it is now six years ago that this work was 
begun; that three different committees have devoted their time and 
talents to this translation .or its revision, and that the need of our 
English churches demands that this Synod take final action in this 
matter, and give an officially approved translation of the Church 
Order to our churches. . 

Respectfully submitted, 
Your Committee, 

W. STUART, President, 
J. G. VAN DEN BOSCH, 
H. BEETS, 
G. HOEKSEMA, Secretary. 

ARTICLE 1. 

For the maintenance of good order ill, the Church of Christ 
it is~necessary that there should be: offices, assemblies, supervision 
of doctrine, sacraments and .. cer,emonies, and Christian discipline; 
of which matters the following articles treat in due order.' 
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OF THE OFFICES. 
ARTICLE 2. 

The offices are of four kinds: of the Ministers of the Word, 
of the Professors of Theology, of the Elders, and of the Deacons. 

ARTICLE 3. 
No one, though he be a Professor of Theology, Elder or Dea

con, shall be permitted to enter upon the Ministry of the Word and 
the Sacraments without hav1ng been lawfully called thereunto . 

. And when anyone acts contrary thereto, and after being fre
quently admonished does not desist, the Classis shall judge 
whether he is to be deClared a schismaqc or is to be pun,ished in 
some other way. 

ARTICLE 4. 
The lawful callil'g of those who have not been previously in 

office, consists: 
First, in the ELECTION by the Consistory and the Deacons, 

after preceding prayers, with due observance of the regulations 
established ,by the consistory for this purpose, and of the ecclesias-

. tical ordinance, th~t only those can for the first time be called to 
the Ministry of the Word who have been declared eligible by the 
churches, according to the rule in this matter; 'and furthermore 
with the advice of Classis or of the counselor appointed for this 
purpose by the Classis; 

.Secondly, in the EXAMINATION both of doctrine and 
life which shall be conducted by the Classis, to which the call 
must be submitted for appro~al, and which shall take place i.n the 
presence of three Delegates of Synod from the nearest Classes; 

Thirdly, in the APPROBATION by the members. of the 
calling chllTch, when, the name of the ministe; havrng been an
nounced for two successive Sundays, no lawful obj ection arises; 
which approbation, however, is not required in case the election 
takes place .with the co-operation of the congregation by choosing 
out of-a nomination previously made. 

Finally, in the public ORDINATION in the presence of the 
congregation, which shall take place with ap·propriate stipulations 
and interrogations, admonitions and prayers and imposition of 
hands by the officiating minister (and by the other ministers who 
are present) agreeably to the Form for that purpose. 
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ARTICLE 5. 

Ministers already in the Ministry of the Word, who are called 
to another congregation, shall likewise be called in the aforesaid 
manner by the Consistory and' the Deacons, with observance of 
the regnlations made for the 'purpose by the Consistory and of 
the general ecclesiastical ordinances for the eligibility of those 
who have served outside of the Christian Reforme,d Church and 
for the repeated calling of the same Minister during the same va
.caney; further, with the advice of the Classis or of the ,counselor, 
appointed by the C);lcssis, and with approval of the Classis or of 
the Delegates 'appointed by the Classis, to whom the ministers 
called shall show good ecclesiastical testimonials of doctrine and 
life, with the approval of the members of the calling congrega
tion, as stated ,in Article 4; whereupon the minister called shall be 
installed with appropriate stipulations and prayers agreeably to 
the Form for this purpose. 

ARTICLE 6. 

,No Minister shall be at liberty to serve in institutions of 
mercy or otherwise, unless he be previously adrriitted in accord
ance with the preceding articles, a.nd he shall, no less than others, 
be subjeet to the Church Order. 

ARTICLE 7. 

No one shall be called to the Ministry of the Word, without 
his being 'stationed in a particular place, except he be sent to 'do 
church. extension work. 

ARTICLE 8. 

Persons who have not pursued the regular course of study 
in preparation for the Ministry of the Word, and have therefore 
not been declared eligible according to Article 4, shall not be 
admitted to the Ministry unless there is assurance of their ex-

,ceptional gifts, godliness, humility, modesty, common sense and 
discretion, as also gifts of public address. When such persons 
present themselves for the Ministry, the Classis (if the [particuc 

lar 1 Synod approve) shall first examine them, and further deal 
with them as it shall deem edifying, according to the general 
regulations of the churches. 



-43-

ARnCLE 9. 

Preachers without fixed charge, 'or others who have -left 
some sect, shall not be admitted to the Ministry in the Church 
until they have been declared eligible, after careful examination, 
by the Classis, with the approval of Synod. 

ARTICLE 10. 
A Minister, once lawfully called, may not. leave the congre

gation with which he is connected; to accept a call 'elsewhere, 
without the consent of the Consistory, together with the Deacons, 
and knowledge on the part of the Classis; likewise no other 
church may receive him until he has presented a proper certifi
cate of dismission from the church and the Classis where he 
served. 

ARTICLE 11. 
On the other hand, the Consistory, as representing the con

gregation, shall also be bound to provide for·the proper support 
.of its Ministers, and shall not dismiss them from service with
out the knO\~ledge and approbation of the Classis and of the 
Delegates o( the (particular) Synod. 

ARTICLE 12. 
Inasmuch as a Minister of the Word, once lawfully callen 

as described above, is bound to the service of the Church for 
life, he is not allowed to enter upon a secular v-Qcatipn except 
for such weighty reasons as shall receive the approval of the 
Classis. 

ARTICLE 13. 

Minister:s who, by reason of age, sickness, or otherwise, are 
. rendered incapable.of performing the duties of their Office, Shall 
nevertheless retain the honor and title ~{ a Minister, and the 
Church which they have served shall provide honorably for them 
in their need (likewise for the orphans and widows of Minis!e'rs) 
out of a common fund of the Churches, according to the general 

. ecclesiastical ordinances in this matter. 

ARTICLE 14 . 

. If any Minister, for the aforesaid or any other reason, is 
c~mpelled to discontinue .his "ervi.ce. fora til)1e,. which shall not 
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take place without the advice of the Consistory, he shall never
theless at all times be arid remain subject to. the call of the con
gregation. 

ARTICLE 15. 

No 'one shall be permitted,neglecting the Ministry of his 
Church or being, without a fixed charge, to preach indiscrimin
ately without the consent and authority of Synod or Classis. 
Likewise,. no one shall be permitted to preach, or administer the 

'Sacraments in another Church without the consent of ,the Con
sistory of that Church. 

ARTICLE 16. 

The office of the Minister is to continue in 'prayer 'and in 
the Ministry of the Word, to dispense the Sacraments, to watch 
over his brethren, the Elders and Deacons, as well as the Con
gregation, and "finally,. with the Elders, to exercise church disci
pline and to see to it that everything is done' decently and in 
good order. 

ARTICLE 17. 

Among the Ministers of the Word equality shall be main-
. tained with respect to the duties of their office and also in other 

matters as far as possible according to the judgment of the Con
. sistory, and if necessary, of the Classis; which equality shall also 
be maintained in the case of the Elders and the Deacons. 

ARTICLE 18. 

The office of the Professors of Theology is to expound the 
Holy Scriptures and to vindicate sound doctrine against heresies 
and errors, -

ARTICLE 19. 

The Churches shall exert themselves, as far as necessary, 
that there may be students supported by them to be trained for 
the Ministry of the Word. 

ARTICLE 20. 

Students who have received permission according to the rule 
in this matter, and persons who have according to Article 8 been 
judged competent "to be prepared for the Ministry of the Word, 
shall; for their own training, and for the sake of becoming known 
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to the Congregations, be allowed to speak a word of edification 
in the meetings for public worship. 

ARTICLE 21. 
The Consistories shall see to it that there are good Christian 

Schools where the parents have their children instructed accord
ing to the demand~ of the Covenant. 

ARTICLE 22. 

The Elders . shall be chosen by the judgment of the Consis
tory and the Deacons according to the regulations for that purpose 
established by the Consistory. In pursuance of these regulations, 
every church shall 'be at liberty, according to its circumstances, to 
give the members an opportunity to direct attention to suitable· 
p-ersons, in order that the consistory may thereupon either present 
to the congregation for election as many elders as are needed, that 
they may, after they are approved by it, unless any obstacle arise, 
be installed with public prayers and stipulations; or present .,. 
double number to the congregation and thereupon install the one
half chosen by it, in the aforesaid manner, agreeably to the Form 
for this purpose. 

ARTICLE 23. 
The office of the Elders, in addition to what was said in 

Article 16 to be their duty i11 common with the Minister of the 
Word, is' to take heed that the Ministers, together with their 
fellow-Elders and the Deacons, faithfully discharge·their office, 
and both before and after the Lord's Supper, as time and circum
stances may demand, for the edification of the churches to visit 
the families of the Congregation, in order particularly to comfort 
and instruct the members, and also to exhort others in respect to 
the Christian Religion. 

ARTICLE 24. 

The Deacons shall be chosen, approved' and installed in the 
same m,anner as was stated concerning the Elders. 

ARHCLE 25. 
J1he office peculiar to the Deacons is diligently to collect alms 

and other contributi6ns, of ,charity, and after mutual counsel, 
faithfully and diligently to distribute the same to the poor as their 



-46-

needs ,may require it; to visit and comfort the distressed and to 
, exercise care that the alms are not misused; of which they shall 

render an account in Consistory, and also (if anyone desires to be 
present) to the Congregation, at such a time as the Consistory 
may see fit. 

ARTICLE 26. 

In places where others are devoting tbemselves to the care of 
the poor,the Deacons shall seek a mutual understanding with them 
to the end that the alms may all the better be distributed among 
those who have greatest need. Moreover, they shall make it pos
sible for the poor to make use of institutions of mercy; and t<> 
that end they shall request the Board of Directors of such institu
tions to keep in dose touch with them. It is also desirable that the 
Deaconates assist and consult one another, especially in caring 
for the poor in such institutions. 

ARTICLE 27. 

The Elders and Deacons shall serve two or more years accord
ing to local regulations, and a proportionate number shall retire 
each year. The retiring officers shall be succeeded by others un
less the circumstances and the profit of any church, in the execu
tion of Art. 22 and 24, render a re-election advisable. , 

ARTICLE 28. 

T!)e Consistory shall take care, that the churches for the pos
session of their property, and the peace and order of their meet
ings can claim the protection of the Authorities; it should be well 
understood, however, that for the sake of peace an'd material pos
session they may never suffer the royal governmept of Christ over 
His Church to be in the least infringed upon. 

OF THE ECCLESIASTICAL ASSEMBLIES. 
ARTICLE 29. 

Four kinds of ecclesiastical assemblies shall be maintained: 
the Consistory, the Classis, ,( the Particular Synod), and the Gen
eral Synod. 

ARTICLE 30. 

In these assemblies ecclesiastical matters only shall be trans
acted and that in an ecclesiastical manner. In major assemblies 



t 

I 
I 
I , 
I 

I 
I 

I 
I 

:,::--, 
i\' 

-47~ 

only such mattersc shall be dealt v:,ithc as could not be finished in 
minor assemblies, or such as pertain to the Churches of the major 
assembly in common. ' 

ARTICLE 31. 

If anyone complain that he has been wronged by the decision 
of a mirror assembly, he shall have the right to appeal to a major 
ecclesiastical assembly, and whatever may be agreed upon by a 
maj ority vote shall be considered settled and binding" unless it be 
proved to conflict with the Word of God or with the Articles of 
the Church Order, as long as they are not changed by a General 
Synod. 

ARTICLE 32. 

The proceedings of all assemblies shall begin by calling upon 
the Name of God and be closed with thanksgiving. 

ARTICLE 33. 
Those who are delegated to the assemblies shall bring with 

them their credentials and instructions, signed by those sending 
them, and they shall have a vote in all matters, except such as 
partiCularly concern their persons or churches. 

ARTICLE 34. 
In all assemblies there shall be not only a president, but also 

a clerk to keep a faithful record of all important matters. 

ARTICLE 35. 
The office of the president 1s to state and explain the business 

to, be transacted, to see 'to it that everyone observe due order in 
speaking; to siknce the captious and those who afe vehement in 
speaking; and to properly discipline them if they refuse to listen. 
Furthermore, his office shall cease when the assembly arises. 

ARTICLE 36. 

The Classis has the same jurisdiction over tJ.e Consistory as 
the Particular Synod has over the Classis and the General Synod 
over the Particular. 

ARTICLE 37. 

In all Churches there shall be a Consistory composed of the 
Ministers of the Word and the Elders, who at least in larger con
gregations, shallJ as a rule, meet once a week. The Minister of 
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the Word (or the Ministers, if there be more than one, in turn) 
shall preside aod regulate the proceedings. Wherever the num
ber of Elders is small, the Deacons may be added to the Consistory 
by local regulation; this shall invariably be the rule where the 
number is less thao three. 

ARTICLE 38. 

In places where the Consistory is to be constituted for the 
first time or anew, this shall not take place except with the advice 
of the Classis. 

ARTICLE·39. 

Places where as yet no Consistory can be constituted shall be 
placed under the care of a neighboring Consistory. 

ARTICLE 40. 

The Deacons shall meet, wherever riecessary, every week to 
transact the business pertaining to their office, calling upon the 
Name of God; whereunto the Ministers shall t"ke good heed and 
if necessary they shall be present. 

ARTICLE 41. 

The classicil meetings shall consist of neighboring churches 
that respectively delegate, with proper credentials, a minister and 
an elder to meet at such time and place as was determined by the 
previous classical meeting. Such meetings shall be held at least 
once in three months, unless great distances render this inadvis
able. In these meetings the ministers shall preside in rotation, or 
one shall be chosen to, preside; however, the same mini~ter shall 
not be chosen twice 'in succession. 

Furthermore, the president shall" among other things, put the' 
following questions to the delegates of each church: 

1. Are the consistory meetings held in your church? 
2. Is church discipline exercised? 
3. Are the poor and the Christian schools cared for? 
4. Do you need the judgment and help of the Classis for the 

proper government of your church? 

And finally, at one but the last meeting and, if necessary, at 
the last meeting before the (Particular) Synod, delegates shall be 
chosen to attend said Synod. 
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ARTICLE 42. 

Where in a church there' are more Ministers than one, als() 
those nQt delegated according to the foregoing artiCle shall have 
the right to attend Classis with advisory vote. 

ARTICLE 43. 

At the close of the Classical and other major assemblies, Cen
sure shall be exercised over those, who in the meetipg have done 
something worthy -of punishment, or who have scorned the ad-
monition.,of the minor assemblies. 

ARTICLE 44. 

The Classis shall authorize at least two of her oldest, most ex
perienced and competent Ministers to visit aU the Churches once 
a year and to take heed whether the Minister and the Consistory 
faithfully perform the duties.of their office, adhere to sound doc-

o trine, observe in all things the adopted order, and properly pro
mote as much as lies in them, through word and deed, the llpbuild
iug of the congregation, in particular of the youth, to the end that 
they may in time fraternally admonish those who have in anything 

,- been negligent, and may by their advice and assistance help direct 
all things unto peace, upbuilding, and greatest profit of the 
churches. And each Classis may continue these visitors in 'service 
as long asit sees fit, except where the visitors themselves request 
to be released for reasons of which the Classis shall judge. 

ARTICLE 45. 

It shall be the duty of the church in which the Classis and 
likewise the (Particular) or General Synod meets to furnish the 
following meeting with the n:.inutes of the preceding. 

ARTICLE 46. 

Instructions concerning matters to be considered in major 
as~emblies shall not be written until the decision of previous 
Synods touching these matters have been read, in order that what 
was once decided be not again proposed, unless a revision be 
deemed necessary. 

ARTICLE 47. 

(Every year, [or if need be oftener 1 four or five or more 
neighboring Classes shall meet as a Particular Synod, to whien 
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. each ,.Classis shall delegate two Ministers and two Elders. At 
the dose of 'both the Particular and the General Synod some 
church shall be empowered to determine with advice of Classis, 
the time and place of the next Synod.) 

ARTICLE 48 . 

. (Each Synod shall. be at liberty to solicit and hold corre
spondence with its neighboring Synod or Synods

l 
in such rrianner 

as they shall judge most conducive to general edification.) 

ARTICLE 49. 

(Each Synod shall delegate some to execute everything or
dained by Synod both as to what pertains to the Government and 
to the respective Classes, resotting under it, and likewise to -sup
ervise together or in smaller num:per all examinations of .future 
Ministers. And, morepver, in all other eventual difficulties they , 
shall extend help to the Classes in order that proper unity, order· 
and soundness of doctrine may be maintained and established. 
Also they shall keep proper record of all their actions to report 

-thereof to Synod, and if it be demanded, give reasons. They shall 
also not be discharged from their service before and until Synod 
itself discharges them.) . ' . . 

ARTICLE 50 . 

. The General Synod shall ordinarily meet once· every two 
years unl~ss there be urgent need to shorten the time. 

To this Synod three Ministers and three Elders out of every 
Classis shall be delegated. If it becomes necessary in the opinion 
'of at least three Classes to call a meeting of Synod within two 
years, the local church designated for this purpose shall determine 
time and place. 

ARTICLE 51. 
The Missionary Work of the Church is regulated by the 

General Synod in a Mission Order. 

ARTICLE 52. 

Inasmuch as different languages afe ·spoken in the churches, 
the necessary translations shall be made in the ecclesiastical as
sembfies, and in the publicatiqn 'of recommendations, instructions 
and decisions. 
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OF DOCTRINES, SACRAMENTS AND OTHER 
CEREMONIES. 

ARTICLE 53. 

The Ministers of the Word of God and likewise the Profes
sors of Theology (which also behooves the other Professors and 
School Teachers) shall subs(:ribe to the Three Formulas of Unity, 
namely:-the Belgic Confession of Faith, the Beidelberg Cate
chism, and the Canons of Dordtrecht, 1618-'19, and the Ministers. 
of the Word who refuse to do so shall de facto be suspended 
from their office by the Consistory or Classis until they shall 
have given a full statement, and if they obstinately 'persist in. 
refusi~g, they shall be deposed from their office. 

ARTICLE 54. 

Likewise the Elders and Deacons shall subscribe to the afore
said Formulas of Unity. 

ARTICLE 55. 

To ward off false doctrines and errors that multiply exceed
ingly through heretical writings, the Ministers and Elders shal1 
use the means of teaching, of refutation, or warn-ing, and of ad
monition, as well in the Ministry of the Word as in Christian 
teaching and family-visiting.-

ARTICLE 56. 

The Covenant of God shall be sealed unto the children of 
Christians by Baptism, as soon as the administration thereof is. 
feasible, in the public assembly when the Word of God is. 
preached. 

ARTICLE 57-

The Ministers shall do their utmost to the end that the father 
present his child for Baptism. 

ARTICLE 58. 

In the ceremony of Baptism, both of children and of adults, 
the Ministers shall use the respective forms drawn up for: the
adrpinistratiqn of this Sacrament. 
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ARTICLE 59. 

Adults ~re through Baptism incorporated into the Ohristia!1 
Church, and are accepted as members of the Church, and are 
therefore obliged also to partake of the Lord's Supper, which they 
shall promise to do at their Baptism. 

ARTICLE 60. 

The names of those baptized, together with those of the par
ents, and likewise the date of birth and baptism, shall be recorded. 

ARTICLE 6l. 

None shall be admitted to the Lord's Supper except those 
who according to the usage of tlie Church with which they unite 
themselves have made a confession of the Reformed Religion, 
besides being reputed to be of a godly walk, without which also 
those who come from other Churches shall not be admitted. 

ARTICLE 62. 
Every Church shall administer the Lord's Supper in such a 

manner as it shall judge most conducive to edification; provided,. 
however, that the -outward ceremonies' as prescribed in God's 
Word be not changed and all superstition be avoided, and that at 
the conclusion of the sermon and, ~he usual 'prayers, the Form for 
the Administration of the Lord's Supper, together with the prayer 
for that purpose, shall be read. 

ARTICLE 63. 
The Lord's Supper shall be administered at least every two 

.of three months. 
ARTICLE 64. 

The administration of the Lord's Supper shall take place 
only there where there is supervision of Elders, according to 
ecclestical order and in a public gathering of the Congregation. 

ARTICLE 65. 
Funeral sermons or funeral services shall not be introduced. 

ARTICLE 66. 
In time of war, pestilence, national calamities, and other 

great affiictions, the pressure of· which is felt throughout the 
Churches, it is fitting that the Classes proclaims Days of Prayer. 
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'ARTICLE 67. 
The Churches shall observe, in addition to the Sunday, also_ 

Christmas, Good Friday, Easter, Ascension b'ay, 'Pentecost, the 
Day of Prayer, the National Thanksgiving Day, and Old and New 
Year's Day. 

ARTICLE 68. 
The Ministers shall on Sunday explain briefly the sum of 

Christian Doctrine comprehended in the Heidelberg Catechism 
so 'that as mnch as possible the explanation shall be annually 
completed, according to the division of the Catechism itself, for 
that purpose. 

ARTICLE 69. 
In the Churches only the 150 Psalms of David, the Ten Com

mandments, the Lord's Prayer, the Twelve Articles of Faith, the 
Songs of Mary, Zacharias and Simeon, the Morning and Evening
Hymns, and the Hymn of Prayer before the sermon shall be sung. 

ARTICLE 70. 

Since it is proper that the matrimonial state be confirmed in 
the presence of Christ's Church, according to the Form for that 
purpose, the Consistories shall attend to it. 

OF CENSURE AND ECCLESIASTICAL ADMONITION. 
ARTICLE 71. 

As Christian Discipline,is of a spiritual nature, and exempts 
no one from Civil trial or punishment by the Authorities, so also 
besides Civil punishment there is need of Ecclesiastical' Censures, 
to reconcile the sinner with the Church and his neighbor and to 
remove the offense out of the Church of Christ. 

ARTICLE 72. 

In case anyone errs in doctrine or offends in conduct as long 
as the sin is of a private character, not giving public offense, the 
'rule clearly prescribed by Christ in Matth. 18 shall be followed. 

- ARTICLE 73. 

Secret sins of which the sinner repents, after being admon
ished by ~me person in priyate or in the presence of two or three 
witnesses, shall not be laid before the Consistory. 
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ARTICLE 74. 

If anyone, having been' admonished in love -concerning a 
secret sin by two o.r three persons, does not give heed, .or otherwise 
has committed a public sin, the matter shall be reported to the 
Consistory. ' 

ARTICLE 75. 

The reconciliation of all such. sins as are of their nature of a 
public character, or have become public because the admonition of 
the Church was despised, shall take place (upon sufficient evidence 
of repentance) in such a manner as the Consistory shall deem 
conducive to the edification of each Church. Whether in particu
lar cases this shall take place in public, shall, when there is a dif
ference of opinion about it in the Copsi~tory, be considered with 
the advice of two neighboring Churches or of the Classis. 

ARTICLE 76. 

Such as obstinately reject the admonition of the Consistory, 
and likewise those who have committed a public or otherwise gross 

\ sin, shall be su~pended from, the Lord's Supper. And if he, hav
ing been suspended, after 'r~peated admonitions, shows no signs of 
repentance, the Consistory shall at last proceed to the extreme 
remedy, namely, excommunication, agreeably to the form adopted 
for that purpose according to the Word of God. But no one shall 
be excommunicated except with consent of the Classis. 

ARTICLE 77. 

After the suspension from the Lord's Table, and subsequent 
adinonitions, and before proceeding to excomr.p.unication, the ob
stinacy -of the sinner shall be publicly made kno'wn to the congre
gation, the offense explained, together with the care bestowed 
upon him, in reproof, suspension from the Lord's Supper, and re
peated admonition, and the congregation shall be exhorted to 
speak to him and to pray for him. There shall be three such ad
monitions. In the first the name of the sinner shall not be men
tioned that he be somewhat spared. In the second, with the con
sent of the Classis, his name shall be mentioned. In the third the 
congregation shall be info;med that (unless he repent) he will be 
excluded from the fellowship of the Church, so that his excom
munication, in case he remains obstin~te, may take plac,e with the 
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tacit approbation of tile Cllurcll. The interval betw:een the ad
monitions shall be left to the discretion of the Consistory. 

A'RTICLE 78. 

Whenever anyone who has been excommunicated'desires to 
become reconciled to the Church in the way of penitence, it shall 
be announced to the Congregation, either before the celebration of 

. the Lord's Supper, or at some other opportune time, in order that 
(in as far as no one can mention anything against him to the con
trary) he may. wlth profession of his conversion be publicly re
instated, according to the Form for that purpose. 

ARTICLE 79. 

When Ministers of the Divine Word, Elders or Deacons, 
have committed any public, ·gros:; sin, which is a disgrace to the 
Church, or worthy of punishment by the Authorities, the Elders 
and Deacons shall immediately by preceding sentence of the Con
sistory thereof and of the nearest Church, be suspended or ex
pelled from their office, but the Ministers shall only be suspended. 
Whether these shall be entirely deposed from office, shall be sub
ject to the judgment of the Classis, ,with the advice 01 the Dele
gates of the (Particular) Synod mentioned in Article 11. 

ARTICLE 80. 

Furthermore among the gross sins, which are worthy of be
ing punished with suspension or deposition from office, these are 
the principal ones: false doctrine or heresy, publicschism, public 
blasphemy, simony, faithless desertion 'of office or intrusion upon 
that of another" perjury, adultery, fornication, theft, acts of'vi'o
lenee, habitual drunkenness, brawling, filthy lucre; in short, all 
sins and gross offenses, as render the perpetrators· infamous before 
the world, and which in any private member of the Church would 
be considered worthy of excommunication" 

ARTICLE 81. 

The Ministers of the Word, Elders and Deacons, shall before 
the celebration of the Lord's Supper exercise 'Christian censure 
among themselves and in a friendly' spirit admonish one another 
with regard to the discharge of their office. 
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ARTICLE 82. 

To ,those who remove ,from the Congregation a letter or 
testimony cou_cerning their profession and conduct shall be -given 
by the Consistory, signed by two; or in the- case of letters, which 
are given under the seal of the Church, signed by one. 

ARTICLE 83. 

Furthermore, to the POOl', removing for sufficient reasons, so 
much money ·for traveling shall be given by the Deacons, as they 
deem adequate. The Consistory and the Deacons' shall, however, 
see to it that they be not too much inclined to relieve their 
Churches of the poor, with whom they would without necessity 
burden other Churches.' . 

ARTICLE 84. 

,No Church shall in any way lord it over other Churches, no 
1/[inister over other Ministers, no Elder or Deacon over other 
Elders or Deacons. 

ARTICLE 85. 

Churches whose usages differ from ours merely in non-essen
tials shall not be rej ected. 

ARTICLE 86. 

These Articles, relating to the lawful order of the Church, 
have been so drafted and adopted by common consent, that they 
(if the profit of the Church demand otherwise) may and ought to 
be altered, augmented or diminished. However, no particular 
Congregation, Classis, (or Synod) shall be at liberty to do so, 
but they. shall show all diligence in observing them, until it be 
otherwise ordained by the Gener.al Synod. 
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RAPPORT IX 

REPORT ANENT THE IMPROVEMENT OF OUR 
LITURGY. 

To THE SYNOD OF 1920, 

Esteemed Brethren:-

At the Synod of 1916 the Classis of Illinois presented the 
following overture: 

"Synod express the desirability of introduciJ:?g a uniform 
,order of services in, our American-speaking churches, in which 
the congregation takes a more active part; and exhort these 
-churches to COill'e to an agreement in this matter if possible." 
(Acta 1916, p. 30.) 

, 

This overture was favorably received. The Advisory Com
mittee declared that it questioned the propriety of requesting a 
uniform order of services for s~me of our churches only, but 
nevertheless recommended the matter, in view of its importance, 
to Synod's consideration and advised the appointment of a com
mittee with the mandate to present a comprehensive report t6 the 
next Synod. Synod so decided. i 

The committee which Synod appo'inted presented a report to 
the .synod of 1918 in which it 'sought 'to demonstrate the urgent 
need of impr,ovement in -dur liturgy, so as to make it meet the re
quirements of the essence, character and purpose of our public 
worship (Agendum 1918, p. 19). As regards, however, the prep~ 
aration of such a liturgy, the committee judged that, should the 
Synod be convinced of its need, this task should be given to a 
larger committee. And the Synod showed by appointing such a 
,committee that it was convinced of this need. 

Our task is therefore to present to the Synod of 1920 a plan 
for an improved liturgy, that is to sayan improved arrangeme'nt 
of our public services. Before entering upon this it will be nec-
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essary to give ourselves an account of- the principles which should 
guide us in this matter. They are, we believe, the following: 

(1) Inasmuch as the Church in this dispensation, because 
of the limitations of time and place, cannot exist except as a 
group of .local churches, it behooves her to express and reveal as 
far as possible her oneness as ihe body of Christ. She can and 
should do this, besides through her Broader' Assemblies in Classes 
and Synods and her common Doctrinal Standards and Church 

1 Order, by means of a common Liturgy, so that each church. in 
its mode of public worship at once reveals itself as one of our 
churches. Such liturgical unity in all our churches, the Holland
speaking as well as the American-speaking, is therefore a matter 

, of principle and it may consequently not be left to the discretion 
of the individual consistories to determine upon the mode of public 
worship as they see fit. It is a matter which belongs to the juris
diction 'of the Synod, whose lawful decisions are binding for all 
the churcl1es, in so far as they do not conflict with the Word of 
God. 

(2) Such a common liturgy must embody especially the 
fundamental liturgical principle that the essence of public wor
ship lies in the meeting of God with His people. Our public serv
ices' must be so arranged as to express this fundamental idea. 
From this principle the following deductions are made: 
a) Two kinds of acts, or exercises, are essential to public worship: 
"acta a parte Dei" (acts from God's Side) and "acta a parte pop
uli" (acts from the side of God's people). In the former God ap
proachesHis people to bless them with His Word, His Sacra
ment· and His. Benediction. In the latter the church appro~ches 
the Lord to serve Him in Prayer, Song and Offering. b) These 
two kinds' of exercises should succeed one another in an appro
priate logical and psychological order. c) These exercises should 
contain nothing which,is mysterious and incomprehensible to those 
who participate in them, -lest it be impossible for them to worship 
the Lord "in spirit and in truth." d) These services should be so 
arranged that the characteristic simplicity of a Reformed church 
service be maintained .. We must guard against the modern ten
dency to Ritualism- in which resthetic pleasure is substituted and 
mistaken for, spiritual edification, and formalism takes the place 
of a worship "in spirit and in truth." 
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Permit us now to present the plan which we have endeavored 
to draw up according to the foregoing principles. 

I. ORDER OF WORSHIP FOR THE MORNING· SERVICE. 

(Organ Prelude.) 

Part I.-Introductory Servic'e (see Note below.) 
A Parte (from the side of) 
Ecclesire (the Church) -"Votum." 
Dei (God)~Salutation. 
Ecclesire-Psalm (Psalm 95, 84, etc.). 

Part n.-Service of Reconciliaj:ion. 
Dei-Summary of the Law (Matt. 22 :37-40). 
Ecclesire-Confession of Sin and Penitential 

140 :2). 
Psalm. (No. 

Dei-Absolution. 
Ecciesire-Apostles' Creed. 
Ecclesire-Psalm of Praise. 

. { Prayer 
, _Part 111.-. S'ervice of Gratitude and 

Benevolence. , 
(A Parte:) 
Ecclesire---,.General Prayer, concluded with "Our Father." 
Ecclesire-Otfertory. 
Ecclesire-Psalm 'of Thanksgiving (Ps. 116, etc.). 

Part IV.-Service of the Word. 
Dei-Reading of Scripture. 
Dei-Preaching. 

:Part V.-Closing Service. 
Ecclesire-Prayer of Thanksgiving. 
Ecclesire--Concluding Psalm· or Doxology, or both. 
Dei-Benediction. 

EXPLANATION. 

, 

(1) Announcements-Synod will observe that no provision 
is made in the preceding 'Outline f'Or the making of announcements. 
The reason is that _these are not an essential part of public w'Or
ship and should, therefore, be made, where verbal announcements 
.are still in vogue, before the beginning or after the c'Onclusion of 
the services. We heartily endorse the practise which is being in
troduced by an ever-increasing number of our churches t'O issue 
weekly printed bulletins which should be distributed before Or 
after the services, prderably the latter. ' 

" 
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(2) Underlying ideti--Slnce the church service is essen
tially a meeting of the Lord with His people, in which we serve 
the Lord and are served by Him, an exchange of greetings should 
Qpen the services. In the "Votum" the congregation declares its 
faith in the saving presence of God and in response to it the Lord 
"salutes" His people. The Psahn is the response of the church 
to this divine salutation. 

(b) "The Votum."~The exact words, taken from Psalm 
124: 8, are as follows: "Our help is in the name of Jehovah, 
Who made 'heaven and earth" (American Revised Ver~ion) .. 
No alterations should be made, since Scripture can not be im
proved upon. This "V otum" is not meant to be a prayer for 
divine 'aid, but rather a solemn declaration that God is in the midst 
of His people with His saving grace. It is, therefore, the begin
ning of the service. The organ prelude" which precedes it, merely 
services to aid in begetting a worshipful mood in those present. 
Vlfe scarcely need to add that the organist should make this his 
or her conscious aim and there'fore play nothing but sacred 
music of the best kind, of which there is happily no dearth. 

(c) The Salutation~ Your comti1ittee recommends the use 
of the Paiiline salutation as found in Romans 1: 7, and; in liter
ally the same words, in 6 other epis'tles: "Grace to you and peace, 
from God our Father, and the Lord Jesus Christ." The phrase: 
"thl-ough the Holy Spirit," which is usually added, is superfluous. 
All expositors are agreed that the Triune God, not the first per
son of the blessed Trinity, is meant by the words: "God our 
Father." The. posses::;ive pronoun "our" instead of the definite 
article "the" before "Father" supports this contention. The doc
trinal implication of this salutation is that we have fellowship 
with the Triune God, Father, Son and Holy Spirit, only in the 
face cif our Mediator, Jesus Christ. 

(d) . Psalm-One should be selected which .gives expression 
to the joy of meeting the Lord in His "sanctual-Y." Ps. 15,23,24, 
84,95, and others, are especially appropriate. 

The cusom prevails in our American-speaking churches for 
the congregation to stand while singing. We believe this to be 
commendable. A frequent change of posture prevents drowsi
ness; moreover, a standing position, means better chest-expansion 
and is, therefore, conducive to better singing. We would advise 
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Synod, however, to leave it to the discretion of the ministers,' in 
consultation with their consistories, whether or not to introduce 
this custom in their respective churches. In these minor matters 
a mere reco~mendation is better than a hard and fast rule. 

We append the remark that it will be more orderly for the 
congregation to remain seated than to rise faT the penitential 
psalm. 

NOTE: Three members of this committee, Prof. W. Heyns, 
Rev. L. Trap and Rev. H. J. Kuiper; object to the use of the "Votum'! 
and with the consent of the other members, present the following 
scheme for Part I: 

Ecclesire-Psalm. 
Ecclesire-Invocation. 
Dei-Salutation. 

Explanatio,n-According to this plan, the service begins not 'with 
the I'Votum," but with a psalm, whiCh is a call to worship or expresses 
longing for Jehovah's "courts" (Ps. 48, 66, 84, 95, 100, etc.). This 
psalm culminates in the invocation which should be a brief petition 
for'the Lord's blessing upon the services. In response ,to -'both, the 
Lord "salu~es" His people. If the congregation stands during the 
singing of the psalm, it should remain standing until the salutation 
has been given. A brief pause will be necessary while the members 
take their seats. This marks the transition to the second part of 
the service. 

Reasons:-Three members of the committee give preference to 
-this plan for Part I. on the following grouii.ds: 

(a) It is more resthetic to begin the services with a psalm than 
with a short declaration of 13 words onlY. Such a begin
ning is too abrupt. 

(b) The "Votum" falls short of the requirement mentioned in 
,2 (c) of our introduction. It is not self-explanatory. Its ad
vocates emphasize the fact that the "Votum" is not a prayer, 
but a declaration that God is in the midst of His people with 
His power _and grace, and that the services have begun. The 
minority asserts that the words of the "Y,otum" dp not nat
urally suggest this thought, and that everything ambiguous 
should be excluded from liturgical forms. If, on the other 
hand, the "Votum" should be_interpreted ,as a prayer, a 
short invocation better serves the purpose" and is more rev
erent and edifying. 
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The committee gladly submits this difference of opinion in its 

midst to Synod for decision. 

3. PART n.-The ~ervice of Reconciliation. 
(a) 'Geneml Remarks-The most important changes which 

the Committee recommends are found in this part. In our pres~ 
ent order of worship this service is missing, though two of its 
elements, the reading of the Law and the Apostles' Creed, have 
remained. But having been detached from the confession of sin 
and the absolution, which are the very core of this service and 
make it a service of reconciliation~ they have l'Ost their liturgical 
value. 

Confession of Sin and Absolution occupied a prominent place 
,in all the great Protestant liturgies of the Reformation period. 
Fear of the Romish doctrine of unconditional pardon of sins by 
the Church probably led to their omission. But with the bath we 
have cast away the child. Such Scriptural passages as Matt. 3: 
5,6; 16: 19; John 20: 21-23; Acts 19: 18, and James 5: 16, prove 
that the Church has authority to grant a conditional forgiveness 
of sins. In agreement ',with this our Heidelberg Catechism speaks 
in Lord's Day 31 of the keys of the Kingdom of heaven, the, one 
being the preaching of the holy gospel and the other christian dis
cipline. We read concerning the former in Q. 84: "How is the 
Kingdom of heaven opened and shut by the preaching of the holy 
gospel? Thus:. when, according to the command of Christ, it 
is declared and publicly testified to all and every believer, that, 
whenever they receive the promise of the gospel by a true faith, 
all their sins are really forgiven them of God, for the sake of 
Christ's merits;· and on the contrary, when it is -declared and testi
fied to all unbelievers, and such as do not sincerely repent, that 
they stand exposed to the wrath of God, and eternal condemna
tiop, so lohg as they are unconverted; according to which testi
mony of the gospel, God will judge them, both in this, and in the. 
life to come." 

Dr. A. Kuyper, Sr., in Onze Eeredienst (chapter 56), and 
Prof. W. Heyns in Lit,wgiek (p. 159-161, 178-191), strongly ad
vocate the restoration of a special confession of ~ins and the ab
solution. The corrunittee is in full accord with their sentiments. 
and believes that the re-introduction of this ancient service, .10 
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which Calvin and other reformers attached such great signifi
cance; will be instrumental in begetting a stronger assur.ance of 
faith in the believers. 

(b) The Name: Service of Reconcili(Jtion. The pith and 
core of this service, as stated before, is ~e Absolution, in which 
the minister in the name of God solemnly assures those who sin
cerely repent of their sins that they have pardon in the blood of 
Christ. As an ambassador of God the minister not only summons 
sinners to repentance, saying: ({Be ye reconciled to God," but 
also announces to all who obey this summons: uYe are recan, 
ciled to 'God :-your sins are forgiven t" 

(c) Summary of the Law. This summary deserves pref
erence above the law as found in Exodus 20, because its purpose 
in this place is t'O serve, not as a rule of Hfe,! but as a teacher of 
sin (compare with Lord's Days 2 and 3S of the Reid. Cat.). Pro
vision has been made for the use of the Decalogue (the entire 

. law) in the second service (afternoon.or evening). 

The committee has deemed it necessary to compose a short 
form containing this summary, to make it adaptable to the ele
ments with which it forms an organic whole. Said form is as 
follows: 

"Let us now h'lt1nbZe oU1'selves before God on account of our 
sinful deeds and sinful nature which stand revealed so. Clearly -in 
the light of God's holy law, of which o,w Lord Jesus Christ has 
given us a perfect summary in these words: 'Thou shalt love the 
Lord thy God with 01/ thy heart, and with 01/ thy soul, and with. 
01/ thy mind. This is the great and first command'1unt. Anda 
second like unto it is this, Thou shalt love thy neighbor as thyself. 
On these two commandments the whole law hahgeth and the 
prpphets.' These 7!Jords confirm the testimony of our hearts that 
we cannot render perfe.ct obedience to God's holy law. For by 
nature we are prone to hate God and our neighbor; and even the 
holiest among those' who are converted to God . have onlY' a' small 
beginning of true obedience. If, therefore, the Lord should deal 
with us according to our Inerits, He must banish us eternall), from 
His presence,· for the judg11unt once spoken must stand forever; 
tCursed is everyone who continueth not in all things that are 
written in the, book of the law to do them.' 

I 
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"Let us, tl~erefore, ha$ten to confess our sins before God and 
with true faith implore His grace." 

(d) Confession of Sins, and penitential Psalm--The prayer 
which now follows vI/as compiled from our own liturgical prayers, 
·a translation of which, oddly enough, is not found in our English 
Psalters. 

"Eternal Gad and most !Jmcio"s Father! We confess be
fore Thy divine Iv! ajesty, that we are poor, -miserable sinners, con
ceived in sin and born in unrighteousness, incapable of any good 
,and prone to all manner of wickedness. For our consciences ac
cuse us and our sins bear witness against us. lVIany times and 
without ceasing we have transgressed Thy commandments, neg
.lecting what Thou didst command us and doing what was clearly 
forbidden us. All, we like sheep have gone astray and are not 
worthy to be 'Called Thy children, but we repe",t, 0 Lord, and are 
S01-ry for having provoked Thee, seeking refuge in Thy mercy, 
which is infinite. We call upon Thee from the heart, trusting in 
our Mediator Jesus Christ, and pray Thee that Thou wilt forgive 
us.all o"r sins for His sake. Wash us in the p'"re fountain of His 
blood, that we may become pure and white as snow. Cover our 
-nakedness with His innocence and righteousness~ unto the glory 
of Thy Name. Look upon the face of Thine Anointed, and not 
upon our sins~ that Thy face may shine upon us unto our joy and 
salvation. This we implore Thee, 0 Father! in the name of our 
Lord] esus Christ. Amen." 

It would be ideal, perhaps, to let the whole congregation re
,cite this prayer, but, since this is impracticable, the singing of one 
stanza of a penitential psalm immediately after the prayer, as the 
"Amen" of the Congregation, would be eminently fitting. The 
same stanza 'should always be used in order that no announcement 
-of the ,song, no prelude by the organist and no searching in the 
'Psalter by the congregation may be. necessary. The most ap
propriate words would seem to us to be No. 142: 2: 

My transgressions I confess, 
Grief and guilt my soul oppress, 
I have sinned against Thy grace 
And provoked Thee to Thy face; 
I confess Thy judgment just, 
Speechless, r Thy mercy trust. 
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The first tune for this number is to be preferred to the sec
ond. The latter is so closely wedded to the words. of a well
known hymn, that it involuntarily suggests them when it is sung. 
Let the organist play the tune in a. subdued, slow and solemn 
fashion. 

The objection may be raised against a penitential song at .this 
place that it is superfluous, since the congregation has just ~on· 
tessed its sin in the preceding prayer uttered by the officiating 
minister as its spokesman. In reply, however, we would .call at-
tention to the following considerations: ' 

(a) A repetition in song of the sentiments contained in a 
spoken prayer can 'not -he a meaningless one. 

(b) The song gives the members the opportunity of a per
sonal viva voce participiation in this particular element 
of the service. 

(c) The words of absolution will have stronger effect after 
a song than when they immediately follow the prayer of 
confession, _especially because the .one is an ,actum a 
parte ecclesiae and the other an actum a parte Dei. The 
transition from the one to the other should be made as 
obvious as pas'sible. 

(e) Abs.olution. 
The form which the Committee has drafted is taken from 

the liturgies of Calvin and a Lasco, and reads as follows: 

"Unto all who thus repent and seek in Jesus Christ their 
salvation, 1 proclaim, on the ground of God's promise, that all 
their sins are forgiven them for the sake of the merits of Christ. 

"On the contrary, unto those that do not repent from the 
heart, but seek for themselves other means for salvation, 1 pro
claim from the Word of God that the wrath of God and eternol 
condemnation rest upon them so long as they do not turn unto 
God with heartfelt repentance." 

(tl Credo. 
The isolated position which th~ Apo.stles' Creed has in our 

present form of services deprives it of well-nigh all liturgical 
value. It is found in the liturgies of Luther, Calvin, Zuringli 
and a Lasco, and was intended as an expression of the faith of 
the Chu~ch, hence as an actum a parte ecclesiae and not, as, some 
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conceive of it to-day, as a means of instruction in the chief article') 
of the Christian faith. In it Lasco's liturgy it followed the abso
lution and was, tlierefore, meant to be the" Amen" of the Church 
to this absolution. The committee is in full accord with this view, 
and advises Synod to assign it this place in QUlO· revised order of 
worship . 

• 
Calvin urged the smging of the Apostles' Creed by the en-

tire congregation, but the committee feels that preference should 
be given to the custom prevailing in many American churches to 
let the congregation recite it in unison. A metrical version.of 
this Creed in the American language is wanting; moreover, one 
feels instinctively the inappropriateness of singing a creed. 

It may be urged that when the officiating minister reads the 
Creed, he does so as the vox ecclesiae, the voice of the Church, 
but we believe it to be a liturgical principle that the Church should 
be given direct participation in all those' acta a parte ecclesiae, 
which, by their very nature, do not preclude such participation. 
One of the we"knesses of our present form of worship is that 
the congregation does not take a sufficiently active part in the· 
services, its voice being heard only in the singing.' Special men
tion is made of this in the overture from Classis Illinois quoted 
above. 

It may not be advisable for Synod to impose this custom 
upon our Churches. We would suggest that Synod go no further 
than to go on record as favoring it, and to urg~ the churches to 
keep it before them as the ideal. As long, however, as a. Church 
has not yet seen fit to introduce it, the consistory should insist 
that the minister use the following preliminary or" one similar to 
it: "Let us together make a profession of our Catholic, un
doubted Christian faith. Let everyone speak With his heart thus: 
I believe," etc. Such a form will at least correct the false notion 
that the Creed is read simply as a means of instru<.::tion in the prin
cipal articles of the apostolic faith. 

(g) Psalm of Praise. A Psalm expressing the joy of for-, 
giveness or the assurance o,f faith is most appropriate at this junc
ture, as a fitting conclusion for the service oLreconciliation. 

PART HI.-The Service of Thanksgiving. 
(a) General Remarks. Even as christian living logically 

follows christian experience, and as" in the Catechism Gratitude 
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f~llows Deliverance, so the service of reconciliation should be fol
lowed by the oervice of thanksgiving. Chrlstian Gratitude con
sists of two parts: prayer and obedience. So 'this service also 
. should comprise two elements: the General Prayer and the Of
fering, as a practical expression of our gratitude to Him who is 

'our Redeemer from sin and evil. 

A peculiarity of this service is the. absence of all acta a parte 
Dei. 

(b) General Prayer, concluded with "Our Father." 
Essential elements of this prayer, are Adoration, Thanksgiv

ing and Supplication for the needs of the Church (local and uni
versal), the Kingdom and the 'W orld. This prayer, as well as the 
sermon, is worthy of careful preparation. 

We recommend that the general prayer be con~luded with 
the Lord's Prayer. It is true, the primary purpose of the Lord's 
Prayer is to serve as, a pattern for our, prayers, as regards both 
form and contents, but this does not imply that its ipsissima verba 
should never be used. Being the perfect prayer, which the Lord 
Jesus Himself has taught, it is a most appropriate conclusion for 
our imperfect petitions. Here again we deem it proper for the 
whole congregation to join with the minister in reciting it, -and 
would advise Synod to recommend this to the churches. . 

The following words are suggested as a transition to the 
Lord's Prayer: "We ask all this in the name of Him who taught 
us to pray: Our Father ...... " 

(c) Offering. 

This should not be a collection for Budget, Churoh Debt or 
whatever fund may exist for defraying .the expenses of the local 
church. We doubt ",hether this can be called an "offering" in 
the full sense of the word. In' all church-services a contribution 

I should be made to. such causes as Benevolence, Christian Schools, 
Missions, etc., as an offering of thanksgiving to the Lord, our 
Provider and Savior. The weekly contributions for the support 
of the local church can be placed in envelopes and deposited, be
fore or after the services, in boxes provided for the purpose. 

The offering is an essential part of public worship and should, 
therefore, not be combined with the singing of a Psalm. Let the 
organist play an offertory while the congregation gives apractical 
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exhibition of. its love for the cause of Christ, on behalf of which 
it' has just ~ade .intercession.s before God's throne. 

( d) Psalm of Thanksgiving. 
Psalm 66, 116, and others, express those sentiments which 

actuate the true worshipper in bringing to God his gifts of thanks, 
and, therefore, make a, fitting conclusion for this part of the 
services. 

S. PART IV. The Service of the Word. 
(a) Generol.Renwrks-This part logically follows the pre

ceding. Having received the assurance of pardon and engaged 
in acts of thanksgiving to God its Sayior, the Church llO\;<,r needs 
the ministry of the Word, that it may pers~vere in christian grati
tude and grow in the knowledge and the grace of the Lord Jesu'. 
Christ,. and that also the unconverted may turn to God. 

Since this part of the service is purely objective, it contains 
no acta a parte ecclesiae. The officiating minister is now the 
mouth of Jehovah to His people. 

A new feature of this service is the linking together of the 
Scripture . lesson with the sermon. It is desirable both from an 
ideal and a practical point of view to let nothing intervene be
tween these two elements. A true sermoh is an exposition and 
application of -a portion or portions of God's Word, and since it 
usually contains frequent references to the chapter which was 
read, the practical advantage of preaching while the Scripture 
lesson is still fresh in -the minds of' the hearers, must be apparent 
to all. 

(c) Scripture reading. 
'rhe committee does not favor the practise of Responsive 

Reading, though it is in vogue in many American diurches. This 
practise, in our judgment, is not in conformity with the fact that 
the reading of God's Word is an actum a parte Dei. Dividing the 
reading of Scripture between the minister and the congregation 
obscures this fact. Responsive Reading impresses us, moreover, 
as being a somewhat mechanical device _ to s1.lstail;l the interest in 
the minds of the auditors. vVe acknowledge that certain portions 
of Scripture, notably in the Psalms, contain responses to divine 
declarations, but these responses are also the inspired Word of 
God, and as such should be read to the ~ongregation by him who 
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represents the Lord in the gathering of the saints. In Public 
worship the reading of Scripture occurs as an obj ective- act of . 
God. 

6. PART V.-Closing S e.mce. 
(a) General Remarks-The services should dose as they 

began-with an exchange of greetings, so 'to speak, between the 
. Lord and His people. 

(b ) Prayer-Thanksgiving for the blessings received in the 
Lord's presence and· supplication for a blessing upon His Word. 

(c) Psalm or Doxology, or both. 
In case both are used, only a brief pause should intervene 

sufficient to permit the organist to transpose to a new key, if 
this happens to be necessary. 

(d) The Benediction. 
This should be the last element of the services rather than 

the doxology, since it is proper to give the Lord "the last word." 
The apostolic benediction, found in 2 Cor. 13: 14, is ordinarily· 
used, although the first edition of our liturgy (A. D. 1567) .pre
scribes the Aaronitic benediction found in Numbers 6: 24-26. 
Since both enjoy the sanction of historical usage, we would rec
ommend the use of· the apostolic benediction in the first and the· 
Aaronltic in the second service. Reverence for God's inspired 
Word requires that the minister shall not add words or phrases 
of his O\,\Tll, nor in any way seek to improve ( ?) upon these in
spired benedictions . 

. II. ORDER OF WORSHIP FOR THE SECOND SERVICE. 

(Organ Prelude.) 
Part I.-Introductory Service. 

(A Parte) 
EccIesire-"Votum." 
Dei-Salutation. 
Ecclesire-Psalm. 

f Prayer 

Part II 5 . f Th k .. J Benevolence 
.- erVlce 0 an sglvlng 1 and 

l Decalogue 

Ecclesire-General Prayer, concluded with' "Our Fa~her." 
Ecclesire-Offertory. 
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Dei-Deca,logue. 
EccleS:~re-Psalm of Thanksgiv~ng) or Refrain of No. 42. 

Part IlL-Service of the Word. 
Dei-Scripture Reading. 
Dei-Preaching. 

Part IV.- Closing Service. 
Ecc1eshe-Prayer of Thanksgiving. 
Ecclesire-Concluding Psalm or -Doxology, or both. 
Dei----;-Benediction. ' 

EXPLANATION. 
1. General Remarks-This second order of worship differs 

materially from the preceding in one important particular: the 
service of reconciliation is omitted. The morning service is to 
be regarded as the main service. The only element occurring in 
the second service, as outlined above, which does not- occur iIi the 
first, is the reading of the Decalogue, which is incorporated in the 
Service of Thanksgiving. Henc:e only four groups of exercises 
are found in this order over :3.'gainst five in the former. 

2. PART I.-Introductory Service. 
This is identical with Part. I. of the preceding order. The 

minority members of the, corp.mittee ,give preference, also for the 
second service, to the following elements: 

Ecc1esire-Psalm. 
Ecclesire-Invocation. 
Dei-Salutation. 

3. PART H.-Service of Thanksgiving. 
The only element requiring comment is the Decalogue, to 

which passing reference was already made in connection with the 
Summary of the Law in the morning worship. The Ten Com
mandments occur here not as a teacher of sin, but as a rule of 
life, and' as such are properly placed in the service of Thanksgiv
ing. The fonnula by which the officiating ministe, introduces this 
element should bring out this fact. We take the liberty to suggest 
the' following as a preliminary: "Let us now attend to the law 
of the Lord, which was given us as a rule of thankfulness and 
obedience to God our Savior." 

The psalm which now follows should be a psalm of thanks
giving. Many portions of Psalm 119 or the second part of Psalm 
19 are well, suited for this purpose, or, if so desired, only the re-
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fmin of No. 42 (Psalm 19) may be used, as a response of the 
Church to the words of the law. 

Parts III. and IV.~ are identical with Parts IV. and V. of the 
order for the morning se,Tvices, and therefore require no further 
comment, except that the Aaronitic.jnstead of the Apostolic bene
diction should be used. 

III. ORDER OF WORSHIP FOR THE THIRD SERVICE. 
(Organ Prelude.) 

Part I.-Opening Service. 
(A Parte) 
Ecclesire-HVotum." 
Dei-Salutation. 
Ecc!esire-Psalm. 

. { Prayer 
Part H.-Service of Thanksgiving and .' ' 

Benevolence. 
Ecc1esire-:-General Prayer, concluded with "Our Father." 
Ecclesire-Offertory. 
Ecclesire-Psalm of Thanksgiving~ 

Part III.-;-Service of the -Word. 
Dei-Scripture Reading. 
Dei-Preaching. 

Part IV.-Closing Service. 
Ecclesire-Prayer of Thanksgiving. 
Ecclesire-Concluding Psalm or Doxology, or both. 
Dei-Benediction. 

EXPLANATION. 
Those American-speaking churches which have only a mOTll- . 

ing and evening service, need not use' this outline except in so far 
as it is offered by the committee as a plan for the special services 
on Christmas, Old Year, New Year, Good Friday and Ascension 
Day. This plan differs from the order of worship for the first 
and second services in the omission of the service of Reconcilia
tion and the Decalogue. 

On Prayer Day and Thanksgiving Day the last plan presented 
may be used with this alteration, that the prayer before the ser
mon be only a brief petition for God's blessing upon His Word 
and the main prayer or thauksgiving be offered after the sermon. 
This will serve to bring out the fact that the main obj ect of these 
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services is not to proclaim and hear the Word, but to invoke the 
Lord's blessing for material prilsperity or to return thanks for 
such prosperity" The \preaching must serve chiefly to prepare the 
minds and hearts of those present for such supplication or thanks. 
giving. I 

NOTE: Since the al,).'angement for Part I. offered by the com
mittee members which object to the "Votum" includes an invocation, 
the short pra:y:er before the sermon can be dispensed with. The fol
lowing arrangement is suggested for, the Prayer Day and Thanksgiv
ing Day services. 

(Organ Prelude,) 

Part I.-Opening Service. 
(A Parte) . 
Ecclesire-Psalm. 
Ecclesire-Invocation. 
Dei-Salutation. 

p'art n.-Service of the Word. 
Ecclesire-Psalm, 
Dei-Scripture Reading. 
Dei-Sermon. 

Part ilL-Service of Thanksgiv'ing. 
EccIesire-SpeciaI Prayer, concluded with "Our Father." 
Ecclesire-Offertory, 
Ecclesire-Psalm. 

Part IV.-Closing Service. 
Ecclesire-Doxology. 
Dei-=Benediction. 

IV.. ORDER OF WORSHIP FOR THE COMMUNION SERVICES. 

A. THE FIRST SERVICE. 
(Organ Prelude,) 

Part .I.-Opening Service. 
(A Parte) 
Ecclesire-"Votum." 
Dei-Salutation. 
Ecclesire-Psalm. I 

Ecclesire-Psalm. 
Ecclesire-Invocation. 
Dei-Salutation. 

{

Prayer 
Part II.-Service of Thanksgiving . and 

Benevolence. 
Ecc1esire-General Prayer. 
Ecc1esire-Offertory. 
Ecclesire~·Psalm of Thanksgiving. 
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Part ilL-Service of the Word. 
Dei-Scripture Reading. 
Dei-Sermon. 

Part IV.-Service of Communion. 

E
Deil . J Reading of the Form. 

cc eSHe -l 
Ecclesire-;-Psalm. 
Dei-Communion (Silent). 
Ecclesire-Form-Post-:Communion. 

Part IV.-Closing Service. 
Ecclesire-Concluding Psalm or Doxology. 
Dei-Benediction. 

EXPLANATION. 

The Committee has refrained from going into details in the 
arrangement of the communion services in view of the great 
divergence among us at the present time in the mode of adminis
tering this sacrament, though the desini:bility of greater uniform
ity in this m,atter must be 'apparent to all who have given seriaw; 
thought to liturgical questions. We have not had the time, how
ever, to go into the matter thoroughly. 

The following remarks must be made ih elucidation of the 
arran-gement given ahove: 

(a) The service of reconciliation should be omitted, since its 
essential elements are contained in the Form. \ 

(b) The Lord's Prayer also occurs in the Form, and is there-
fore omitted from Part II. . 

(IC) The sermon should be very brief. Reasons: 

(1) The service should !Jot last longer than an ordinary 
morning service. 

(2) The most prominent element in a communion-serv
ice should not be the Word but the Sacrament. 

(d) While bread and wine are passed, the minister should be 
silent, that the Sacrament itself, as a visible sign and 
seal of the Covenant may engage all the a,ttention of the 
communicants. 

(e) The entire form, including the Post-communion, should 
be read at this service. The prayer with which it con-
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eludes takes the place of the Closing Prayer found in tll<, 
preceding sc~emes. 

B. THE SECOND SERVICE. 
(Organ Prelude.) 

Part I.-Opening Service. 
(A Parte) 
Ecclesire-HV otum." 
Dei-Salutation. 
Ecclesire-Psalm. 

Part n.-Service of Communion. 

E
Deil' 1 Abbreviated Form. 

cc eSHe \ 
Dei-Communion (Silent). 
Ecclesire-Psalm. 

- Ecdesire-Post-Communion. 
Part ilL-Service of Thanksgiving. 

Ecclesire-General Prayer. 
Ecclesire-Offertory. 
Dei-Decalogue. 
Ecclesire-Psalm of Thanksgiving. 

Part IV.-Service of the Word. 
Dei-Scripture Reading~ 
Dei-Sermon. 

Ecclesire-Psalm. 
Ecelesire-Invocation. 
DeiT---'Salutation. 

Part V.-Closing Service. \ __ 
, Ecc1esire-Prayer of Thanksgiving. 

Ecclesire-Concluding Psalm or Doxology. 
Dei-Benediction. 

EXPLANATION; 
The Cominittee is unanimous in the opinion that our churches 

need an abbreviated form for this second communion-ser'vice and 
believes that this need is generally felt among us. The following 
extract is submitted for approval: 

"Beloved in the Lord Jesus Christ, attend t~ the words ..... . 
. .. .. . . . All those then, who are thus disposed God will certainly 
receive in: mercy and count them worthy partakers of the table of 

'His Son Jesus Christ. l1Let us now also consider to what end the 
Lord hath instituted His Supper, hamely, that we do it in remem
brance of Him. As often as ye eat of this bread and drink of this 
cup you shall thereby as by a sure remembrance and pledge be 
admonished and assured of this my hearty love and faithfulness 
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towards you, that He, whereas you should otherwise have suffered 
eternal death, gave His body to the death of the cross; ami shed 
His blood for you,· that thereby your hungry and thirsty souls 
may be fed and nourished with His crucified body and shed blood, 
as certainly as this bread is broken before yo.ur eyes, and t~is CuP 
is given to you, and you eat and drink the same with your mouth 
in remembrance of Him. 

"That we may obtain all this, let us humble ourselves before 
God, and with true faith implore His grace: 

"0 most merciful God and Father ...... unto Him in eter-
nity. Amen. 

"That we may now be fed with the true heavenly bread, 
Christ Jesus, let us not cleave with our heart unto the external 
bread. and wine, but lift them up on high in heaven; not doubt-
lng ........ in remembrance of Him." 

Only unavoidable alterations have been made in this abbre
viated form. We trust it will find favor in the eyes of Synod. 

Herewith we have the pleasure to presentio Synod the fruits 
of our labors as embodied in the preceding pages. We trust that 
Synod will give careful consideration to our proposals and would I 
suggest that, should a revised liturgy be adopted, it authorize the 
Publication Committee to print a Manual containing this liturgy, 
especially for use by our ministers. 

We realize that the introduction of a new order of worship 
will meet with some opposition by members of our churches, and 
perhaps we ministers also, who, much more in liturgical matter.::, 
than e.g. in matters of church government, have so far enjoyed 
almost unlimited freedom, may be somewhat reluctant at first to· 
change customs which we have followed perhaps for many years. 
But we trust that such possible reluctance may be overruled by the 
arguments adduced in the introduction to this report, in favor of 
more unity in our public worship. 

Finally, we take the liberty of calling the attention of Synod 
to the fact that the following liturgical matters are urgently in 
need of consideration: ' 

( 1) Revision of our Liturgical Forms, particularly the Mar
riage Form. 
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(2) Adoption of either the Authorized, English Revised or 
American Revised Version of the Bible as the official 
version Jor our American-speaking churches. 

(3) The desirability of a more complete form for Public Pro
fession of .Faith. 

. Your ~ommittee, 
WM.HEYNS, 
H. ]. KUIPER, 
L. TRAP, 
]. VAN LONKHUYZEN, 
D. ZWIER, 
Y. P. DE JONG. 

APPENDIX.-In order to save time and expense, the Com
mittee, at the suggestion of the Stated Clerk, has refrained from 
submitting a Holland translation of this Report for publication in 
the Agendum, but a mimeograph copy of this translation will be 
sent. upon request to the delegates to Synod. Such request should 
be made before the 15th day of May to Rev. H. J. Kuiper, 1137 
Turner Ave., N. W., Grand Rapids, Michigan. 

The signature of Rev. J. Groen, one of the members of the 
Committee, is missing. The brother was unable, because of sick
ness, to take part in our deliberations. 

THE COMMITTEE. 
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RAPPORT X 

RAPPORT EMERITI VERZORGING REGLEMENT. 

Een Woord Vooraf. 

WelEerw. en Eerw. Vaders en Braeders:-

Uwe Commiss;e, benoemd, blijkens Art. 37, IV, Acta Sy
nodi 1918, am een Concept Reglement voor" de praktijk van Art. 
13 D. K. O. op te stellen, heeft de eer u het volgende' Concept 
Reglement voor te leggen. Zooals blijkt uit eene vergelijking 
van dit Concept Reglement met het thans vigeerend Reglement, 
heeft uwe Commissle zich bepaald tot zulke wijzigingen van het 
bestaande Reglement als zij wenschelijk achtte. Het is niet noo
dig de aangebrachte wijzigingen hier te releveeren. Uwe Com
missie is van oordeel dat behoorlijke verzorging onzer emeriti 
predikanten met de hunnen de klemtoon moet ontvangen, al is 
de wijze waarop de Emeritus-zaak geregeld wordt, allerminst 
vanbeteekenis ontbloo!. Uwe Commissie' houdt het er voor, dat 
predikanten met de hunnen even onbezorgd moeten kunnen leven 
na als v66r hun emeriteering. Of onze Emeriti-dienaren des 
Woords naar dezen, o.i. billijken regel behandeld zijn in het verle
den moge aan het oordeel der Kerken staan. Het wi! uwe Com
missie vporkomen, dat er weI zooveel behoefte bestaat aan ver
,wakkering van den geest der Hefde tot onze emeriti-predikanten 
als aan verbetering van de kerkelijke "machinery" tot uitbetaling 
der toegewezen gelden. 

Met eerbied onderworpen, 

De Commissie, 

J. SMITTER, 
S. VOLBEDA, 
H. M. VAN DER PLOEG. 
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Reglement voor de Verzorging van Emeriti. 

ARTIKEL 1. 

De Christ. Geref. Kerk wenscht zich te gedragen naar de 
bepa,ling van Ait. 13 der Dordsche Ker~enorde van 1618-'19, 
welke dus luidt: "Zoo het gechiedt, dat 'eenige Dienaren door 
ouderdom, ziekte of anderszins onbekwaam worden tot uitoefe
ning van hunneh dienst, zul1en zij nochtans desniettemin de eer 
en den naam eens Dienaars behouden, en van de kerken, die zij 
gediend hebben, eer!ijk in hunnen nooddr"ft, (gelijk oak de we
duwen en weezen der Dienaren in 't algemeen), verzorgd wor
den." Opdat aan deze bepaling op ordelijke wijze worde voldaan, 
zal men zich gedragen naar de volgende bepalingen. 

I ARTlKEL 2. 

Het bestuur dezer zaak is opgedragen aan een Commissie van 
vij£ leden, twee leeraren en drie ouderlingen. Ze laten. zich in
corporeeren als '''The Board of the Emeritus Fund of the Chris
tian Reformed Church." leder lid der Commissie behoort zijn 
secundus te hebben. 

ARTIKEL 3. 

De Commissie wordt door de Synode verkozen, \ de eene maal 
drie, de volgende maal twee leden, zoodat oP. elke Synodale Ver
gadering verkiezing van leden plaats heeft. De leden die in func
tie zijn kunnen herkozen worden. De Comrnissie zelf verkiest 
uit haar midden Praeses, Vice-Praeses, Secretaris en PenJ;1ing
meester. 

AJRTlKEL 4. 

In iedere Classis zal een Correspondent zijn, met wien de 
Commissie over z.aken, betreffende den persoon of de personen 
di~ ondersteuning aanvragen of ontvangen, kan raadplegen. 

ARTlKEL 5. 
De Correspondenten der Classes worden door de Classes 

verkozen voor den tijd van twee jaren, en deze zullen -niet alleen 
bij voorkomende plaatselijke a:mgelegenheden, in overleg met de 
respectieve Kerkeraden en Consulenten, de noodige inlichtingen 
geven, maar ook letten op het geregeld inkomen van de Gemeente
lijke bijdragen, hetzij door coIlecten of anderszins, voor den 
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'Classicalen aanslag, waarvan elke drie maand een-vierde gedeelte 
aan den Penningrneester moe~'worden toegezonden. . 

ARTEKEL 6, 

AlIe aanvragen om ondersteuning moeten vanwege del). be
trokken Kerkeraad en de Classis door den Correspondent aan de 
Commissie worden gericht, En deze mag alleen langs dien weg, 
behalve in bizondere gevallen, steun verleene.n. 

ARTIKEL 7. 
De Commissie zal voorloopig, de Synode voor vast, het be

,drag der ondersteuning bepalen, na op de meest bescheiden wijze 
kennis genomen te hebben van den financieelen toestand en de 
krachten van hen die ondersteuning vragen. 

ARTIKELK 

Wanneer een Predikant uit hoofde van ziekte of zwakte 
Emeritus verklaard wordt en ondersteuning geniet, doch later, zij 
het ook in kleiner kring, eene Gemeente kan dienen, zal hij ver
plicht zijn zich ter beschikking te stellen derKerkom, naar zijn 
krachten . toelaten, ,in de Gemeenten te arbeiden. Ingeval eene 
door hem bediende Gemeente hem behoorli jk verzorgt, zal de 
steun uit de kas vervallen 

ARTIKEL 9. 

Bijaldien hij ter oorza"k van leer of leven buiten de ge
meenschap der Kerk wordt gesloten, of indien hij uit eigen bewe~ 
ging uit de gemeenschap uittreedt, houdt van dat oogenbliJ< de 
ondersteuning op; ook heeft hij geen aanspraak op onderstand, al 
treedt hij later terug, tenzij de Synode anders mocht oordeelen. 

ARTIKEL 10. 
Wanneer een predikants-weduwe weder in het huwelijk 

treedt, of ook wanneer zij door de tucht buiten de Kerk wordt 
gesloten, of zelve uittreedt, wordt de ondersteuning ingetrokken. 

ARTIKEL 11. 

De weezen van predikanten genieten ondersteuning totdat 
hun opvoeding voor eene maatschappeli jke betrekking zoover 
voltooid is, dat zij geacht worden in eigen behoefte te kunnen 
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vQorzien, mits zij zich gedragen gelijk kiridere,n der 'Gemeente 
betaamt. 

ARTIKEL 12. 

Om de noodige ondersteuning te kunnen verstrekken, zal de 
vereisehte sam telkens door de Synode over de Classes worden 
verdeeld volgens een rooster, naar een bepaald bedrag per huis
gezin berekend.· Partieuliere giften en erflatingen zullen met 
dankbaarheid aanvaard en ver!l1eld worden. 

ARTIKEL 13. 
Ingeval van verschil over de Emeritaatsgelden tusschen de 

Commissie en 'betrokken personen of Kerkeraden en Classes be
slist de Synode. Er zal eehter voor gezorgd worden, dat de hulp
ontvangende door zulk een oneenigheid geen gebrek lijde. Het 
door de Synode geoordeelde te weinig of te veel zal met de be
langhebbenden vereffend worden. 

ART.IKEL 14. 
J aarlijks wordt door de Commissie, de rekening van den Pen

ningmeester nagezien, en een verslag in'De Wachter en The Ban
ner geplaats!. Bovendien geeft zij elk synodaal jaar verslag van 
haar werkzaamheden, ontvangsten, uitgaven en staat der kas aan 
de. Synode .. 

ARTIKEL 15. 
Ingeval van overlijden van een rustend predikant', of een pre- , 

di'kants weduwe of wees, in het begin van een kwartaal, zal het 
volle bedrag van de toegekende ondersteuning voor het loopende 
kwattaal aan de wettige erIgenamen, of voogden, uitbetaald 
worden. 

ARTIKEL 16. 
Dit Reglement kan door de Synode, telkens als dit noodig 

geacht wordt, vermeerderd, vermind~rd of gewijzilgd worded. 
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RAPPORT Xl 

RAPPORT V AN DE SYNOD ALE COM
MISSIE VOOR UITBREIDING V AN 

DE ZENDING IN MIDDEN 
AFRIKA OF CHINA 

INLEIDING 
Het Synodaal besluit, dat ten grondslag 

ligt van ons werk, kan gevonden worden 
op pagina 85, Acta Synodi 1918, waar wij 
benoemd werden "voor twee j aren om on
der nadere regeling van de deputaten der 
Heiden Zending de velden in Midden-Afri
ka en China te bezoeken en te'onderzoeken, 
om de a.s. Synode te dienen met een rap
port dat tot keuze kan leiden." 

De eerste opdracht, die wij kregen van 
de Uitvoerende Commissie der Zendings
deputaten, was om eenige maanden door 
te brengen te New York in "The Mission
ary Research Library." Daar hebben wij 
,gestudeerd en daar hadden wij ook het 
voorrecht enkele van· de voornaamste zen
dingsmannen in Amerika te raadplegen. 
Op den eersten November 1918 dienden wij 
een rapport in bij de Uitvoerende Commis
sie. (Dit rapport in zijn geheel is opgeno
men in een bijlage aan dit rapport toege
voegd.) .Door de Uitvoerende Commissie 
werden de hoofdzaken van dit rapport aan 
de gemeenten bekend gemaakt door middel 
van De Wachter van 27 Nov. en The Ban
ner van 28 Nov. 1918. Ons voornemen 
was om in Januari 1919 de reis naar 
de twee genoemde velden te' aanvaarden. 
De Uitvoerende Commissie oordeelde ech
ter, op grond van de informatie die wij 
reeds ingewonhen hadden, dat het niet noo
dig was het besluit der Synode, betrek
king hebbende op het "bezoek" van die 
twee veld en, uit te voeren, (Wachter, 27 
Nov.; Banner, 28 Nov. 1918). De Heiden 
Zending Board, die in speciale zitting 
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saamgeroepen, niet anders doen kon dan 
hare approbatie verleenen aan de hande
ling der Uitvoerende Commissie, besloot 
dan dat wij voort zouden gaan metons 
"research work/' en oak, door middel van 
zendingsreizen m andere middelen, gelden 
zouden verzamelen. Verder werd beslo
ten dat de Board op hare Juni (1919) ver
gadering tentatief zoubepalen naar welk 
veld wij zouden heengaan om daar voor
loopig zendingsarbeid te verrichten. 
(Wachter, 11 Dec.; Banner, 12 Dec. 1918.) 

Op den 7den Januari 1919 dienden wij 
wederom een rapport in hij de Uitvoeren
de Commissie. (Dit rapport is ook opge
nomen in de bijlage.) 

Midden Januari begonnen wij met onze 
,,,campaign" om zendingsijver ~n onze ker~ 
ken op te wekken en om gelden te verzame
len voor buitenlandsch zendingswerk. Wij 
bemerkten al spoedig echter ontevreden
denheid met het laatste gedeelte van het 
besluit van den Board, betrekking hebben
de op het tentatief uitzenden naar een van 
de twee veldm. De Uitvoerende Commis
sie, derhalve, op het verzoek van uwe com
missie, adviseerde aan den Board dat dit 
deel van het besluit herroepen zou worden. 
(Wachter, 26 Febr.; Banner, 27 Febr. 
1919.) 

Het rapport, dat wij thans indienen, is 
dus aan tweeerlei beperking onderhevig: 
in de eerste plaats, bevat het niet, wat de 
Synode van 1918 hebben wilde, nameIijk, 
vrucht van een persoonIijk onderzoek naar 
de twee zendinggvelden; en in de tweede 
plaats mogen wij niet uit het oog verIie
zen dat het zeer weI mogeIijk is dat de toe
standen, ook op zendingsgebied, heel an
ders zuIIen zijn tegen den tijd dat de Sy
node van 1920 vergadert. Als gevolg van 
den grooten oorlogstaan politieke toestan
den op zeer onvasten voet. En nog afge
dacht van de gevolgen daarvan, kan bloot 
het verloop van tijd groote veranderingen 
teweeg brengen. Dat wij desniettegen
staande nu al ons rapport aanbieden is met 
het oog op het groot belang van deze on
derneming. 
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DEEL I 

I. MIDDEN-AFRIKA OF CHINA? 

Welk veld en waarom? 
De Synode van 1918 heeft zelf bepaald 

dat de finale keuze zal zijn Of Midden
Afrika Of China, (Acta, pp. 85, 86) en 
daarom is er in dit rapport geen woord 
over een ander veld. Wij hebben ons zoo
veel mogelijk obj ectief aan onze opdracht 
gehouden, onder leiding van de Zendings
deputaten. En die beperking van de Syno
de heeft ons in het geheel niet belemmerd 
in het vinde~van een geschikt veld voor 
onze kerken. Beide velden levereD schoone 
gelegenheden voor zendingswerk. Beide 
velden hebben bepaald behoefte aan meer 
zendelingen. Beide velden zijn van groote 
strategische beteekenis zoo wei wat tij d 
als plaats betreft. In beide velden 
vinden wijeen opene deur. Ten gunste 
van elk een der twee velden kan veel ge
zegd worden. Ook leveren beide velden 
groote moeilijkheden op. _Alles te samen 
genomen kWamen wij al spoedig tot de 
overtuiging: beide velden zouden geschikte 
velden zijn voor onze nieuwe buitenland
sche zendingsonderneming. 

A. Wij willen eerst nagaan welke over
wegingen er voor pleiten dat wij in Mid
den-Afrika zouden arbeiden. En dan 
hebben wij speciaal het OOg op den Egypti
schen Sudan, en nader bepaald, de driehoek 
tusschen Melut, de Sobat Rivier, en. de 
hooglanden van het binnenland, in de na
bijheid van de posten nu bezet door de 
United Presbyterian Church of North 
America, en The Sudan United Mission. 
Wei hebben wij oak andere plaatsen in 
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Midden-Afrika onderzocht, maar wij kwa
men al spoedig tot de conclusie, dat indien 
onze kerken in Midden-Afrika willen wer
ken, deze streken in den'" Egyptischen Su
dan de aanwezene zijn, Bijzonderheden 
aangaande ilit veld komen ter sprake in 
een ander verband. 

De overwegingen, die v66r Centraal 
Afrika pleiten zijn: 

1. Argumenten die ontleend zijn aan 
karakter en toestand van de volkeren in 
den Sudan: 

a. Zij zijn voor het meerendeel onbe
schaafd, Er kan zeIfs hoe~enaamd geen 
sprake zij n van een heidensche bescha
ving onder hen. Niet aIleen op godsdien
stig gebied, maar ook op elk ander gebied 
zijn zij diep nooddruftig. Het zal daarom 
ook niet moeiIijk zij n om onder ons volk 
belangsteIIing te wekken voor het werk 
onder deze onbeschaafden. 

b. Zij zijn een behoeftig volk. WeIis
waar, kan Afrika als geheel genomen niet 
meer met recht het donkere werelddeel ge
noemd worden wanneer wij vergeIijkingen 
maken met andere landen. Onder de 150,-
000,000 bewoners van Afrika arbeiden nu 
5,365 Protestantsche zendelingen, terwijl 
onder de 400,000,000 Chineezen slechts 
5,517 Protestantsche zendelingen hun 
werkkring vinden. Dus is Afrika, over 
het geheel genomen,tameIijk weI "bezet in 
vergeIijking tot andere landen. Maar de 
Sudan deelt in die. weelde niet. Behalve 
de "Sudan United Mission," die "interde
nominational" is, zijn er maar twee Pro
testantsche kerkgenootschappen (U. P. en 
C. M. S.) die in den Egyptischen Sudan ar
beiden. Een kenner. op zendingsgebied 
heeft het uitgerekend "that it is possible 
to block out forty squares (in the Sudan) 
having an average population of a million, 
not one of which has a missionary." 
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c. Zij zijn zeer vatbaar voor invloe
den van bniten af. Zij worden genoemd 
,;the child races." Als kinderen kunnen 
zij gemakkelijk geleid worden. Zij hebben 
niet veel af te leeren eei dat zij kunnen 
aannemen ,hetgeen hen door de zendelin
gen geleerd wordt. Hun karakter is meer 
gemoedelijk dan intellectueel, dus leenen 
zij zich bijzonder goed aan bearbeiding in 
groote groepen. 

2. Vervolgens zijn er argumenten, die 
ontleend zijn aan de groote "opportunity" 
daar aangeboden: 

a. The United Presbyterian Church of 
North America, roept ons een hartelijk 
welkom toe indien wij naast hen willen 
arbeiden in den Sudan. Dr. John R. Mott 
schreef in zijn boek, "The Strategic Points 
in the World's Conquest," dat hun zen
dingspost in Egypte de sterkste is in de 
wereld.' Wij geven hier onvertaald weer 
een brief dien wij ontvingen van Dr. An
derson, Corresponding Secretary of the 
Board of Foreign Missions, United Presby
terian Ch ur~h : 

"Philadelphia, Pa., Nov. 14, 1918 
"My dear Mr. De Korne:-

"In reply to your letter dated October 
25th and following our conversation 0:1 
some days since, I wish to write to you 
concerning action taken by our Board of 
Foreign Missions at its meeting on Novem
ber 11th. 

"The action is as follows:-
" 'We note, with satisfaction, the survey 

being conducted by the Christian Re
formed Church which contemplates ·the 
possible opening of mission work in the 
Egyptian Sudan, and hope that it may 
find in that land a field adjacent to our 
own. We can assure them that our mis
sionaries in the Sudan will be glad to co
operate cordially, with their missionaries 
in every way. possible.' 
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"I wish to assure you that our Board 
takes a hearty interest in your proposal 
to survey the Sudan and earnestly hope 
that you may see your way clear to enter 
that great and needy field in this time of 
opportunity. 

"I am writing to the Secretary of our 
Mission in the Sudan, Rev. J. Kelly Giffen, 
D.D., American Mission, Khartum, Egyp
tian Sudan, with reference to your pro
posed visit, and am sure you will meet with 
a hearty welcoule on the part of the mis
sionaries in the Sudan. 

"Yours very sineerely, 
(Signed) W. B. Anderson." 

b.. Het zendingswerk heeft daar in de 
laatste jaren ~n bijzonderen zegen genoten, 
en rijke vruchten afgeworpen. Hiervan 
geven blijk de rapporten van The Presby
terian Church in the U.S. voor 1918. Ver
gelijk ook wat in The Banner van 10 April 
verscheen over The Elat Church en The 
Uganda Mission. 

3. In de derde plaats zijn er strategi
sche argumenten: 

a. De Mohammedanen werken ijverig 
:om Afrika te wiIinen. Men heeft meer
malen beweerd dat voor elke bekeerling 
die tot het Christendom gewonnen wordt 
in Afrika, er. vijf gewonnen worden door 
de volgelingen van den valschen profeet 
Mohammed. De noordelijke staten van 
Afrika zijn bijna geheelonder Mohamtne
daansche invloeden, en met groote snel
heid maken zij veroveringen naar het zm
den. Nadat de zwarten eenmaal gewonnen 
zijn voor het Mohammedanisme, is het 
uiterst moeilijk hen tot het ware geloof in 
J ezus Christus te bewegen. Dat is hieraan 
te wijten, dat in zeker opzicht het Moham
medanisme hun het leven weI verrijkt. 
Zij krij gen dan een betere regeeringsvorm 
dan zij in hun heidensche toestand had-
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den; handel en nijverheid bloeien; scholen 
worden opgericht; en heel hun maatschap
pelijke positie wordt er door verbeterd. Op 
zedelijk gebied gaan zij onder Mohamme
daansche invloeden a'Chteruit, en wat het 
godsdienstige, het hart der zaak, betreft -
"er is maar een Naam onder .de hemelen 
den menschen gegeven, waardoor zij zalig 
moeten worden." Het is dus van groote 
strategische beteekenis, dat het Evangelie 
aan deze volkeren gebracht wordt v66r dat 
zij onder Mohammedaansche invloeden ko
men. 

b. Een zendingspost in de Egyptische 
Sudan zou in een goede positie wezen om 

. mede het Mohammedaansche gevaar tegen 
te gaan. Men zou daar op de rechte lijn 
wezen tusschen Cairo en The Cape of Good 
Hope, die wellicht eerlang vereenigd zullen 
zij n door een spoorwegbaan waarvoor de 
plannen al gemaakt zijn. Men zou daar 
de Moh. vooruit wezen, en men zou daar 
gemakkelijk voeling kunnen houden met 
Cairo, het strategisch centrum om de Moh. 
optocht in Afrika te stuiten. 

c. Indien er ooit iets komt van een 
Afrikaansche nationale beweging, dan is 
het hoogst waarschijnlijk dat de stammen 
van de Sudan op zullen treden als lEiiders. 
Vriimd en vijand gelijk getuigen van hun 
dapperheid in oorlog; zij bezitten de noo
dige karaktertrekken om leiding te geven 
aan andere stammen; en waar zij onder 
beschaafde invloeden zijn gekomen hebben 
zij behendigheid op politiek gebied ge
toond. De evangelisatie van zulke stam
men kan dus van beteekenis zijn voor de 
toekomst van heel het land. 

4. En eindelijk zijn er argumenten ont
Ieend aan het getuigenis van bevoegden op 
zendingsgebied. Bijna aI de groote zen
dingsmannen vestigen het oog op Afrika. 

a. In 1911 werd er te Lucknow, India, 
een conferentie gehouden waar het Moh. 
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probleem overwogen werd. Op pp. 17 en 18 
van hun rapport, lezen wij deze getuige
nissen van z,endingsmannen, die, wat hun 
eigen werkkring aangaat, geen belang heb
ben bij de zen ding in Afrika: 

Canon Sell of Madras: "There are times 
when it is very difficult to, balance the 
competing claims of various parts of the 
mission field. I see no difficulty now. Cer
tain parts of Africa form now, in military 
language, the obj ective, and are the strate
gical positions of the great mission field . 

. Part of Africa in which the Moslem ad
vance is imminent have for the present a 
pre-eminent claim. Tha absorption of 
pagan ""<!es int.., Islam is so MPid and COD- . 
tinuous that in a few years' time some may 
be quite lost to us." 

The Bishop of Rangoon: "First in ur
gencyare the races at present animistic 
but threatened by Islam, as in Africa." 

Mr. 'McNairn of Peru: "Foremost among 
all fields where the call is imperative ........... . 
is Africa, in view of the great Moslem ad
vance. We must take the Light to the 
Dark continent before the apostles of Mo
hammedanism enshroud it in yet greater 
darkness." . 

Dr, Holland of Baluchistan: ,;Africa 
should receive first concentrated attention 
because if pagan Africa once embraces Is
lam, then the work of converting them to 
Christianity will be much more difficult 
and slow. Once Africa is under the sway 
of Islam, the days of spiritual harvest such 
as have taken place in Uganda will be for
ever over. Africa, in my opinion, offers 
the most urgent call in the present time." 

b. In 1917 werd er in New York City 
een conferentie gehouden om de zending in 
Afrika te bespreken. Deze conferentie was 
gehouden onder leiding van The Foreign 
Missions Conference. De resultaten waar
toe deze conferentie kwam zijn geformu-
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leerd in "The Christian Occupation of 
Africa," p. 179: "This confereuce would. 
impress upon the Christian world and es
pecially upon the Protestant churches of 
America the remarkable significance of 
the present momeut in the history of Afri
can missions, and the responsibility rest
ing upon the Christian church to provide 
now the resources of men and money, the 
strategy in the disposal of the Christian 
forces, and the outpouring of prayer that 
shall make it possible to use the full, God
given opportunity to take Africa now ·for 
Christ; and the Conference points to the 
following facts as indicating the critical 
importance of immediate action: 

(a) The far-reaching psychological 
and spiritual effects of the war which is 
changing profoundly the mental horizon of 
.every race and tribe in the African 'con-
tinent. . 

(b) The political readjustments that 
must follow the war which will affect the 
destinies of Africa's peoples more pro
foundly than any political event since the 
Berlin conference of 1883. 

(c) Th.e Mohammedan menac"" which 
threatens to become more serious as a re
ligious propaganda as Mohammedan polit
ical power wanes. 

(d) The sudden impinging upon the 
native in many parts of the continent of 
a European civilization before whose moral 
temptations and economic pressure he 
must go down to racial ruin unless that 
civilization be interpreted to him in terms 
of its highest sanctions which are found 
only in the religion of Jesus Christ. 

c. Dr. H. K. W. Kumm, General Sec
retary of the Sudan United Mission, van 
wien Dr. S. M. Zwemer gezegd heeft: "He 
knows more about Africa than any other 
white man living," pleit ook sterk voor 
Afrika. Zijn bezielende toespraken, een 
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:paar jaren, geIeden gegeven in velen van 
'onze kerken, zijn zeker nog niet vergeten. 
Hij aeht het van het hoogste belang voor 
de goede uitkomst van den strijd tussehen 
Christus en Mahomed dat de Sudan spoe- . 
dig met Christelijke zendingsposten bezet 
worde. 

d .. Dr. Samuel M. Zwemer, onder ons 
volk welbekend als zendeling onder de Mo
hammedanen, en van wien .The Laymen's 
Missionary Movement getuigt dat hij is 
"probably the world's greatest living mis
sionary," heeft uwe commissie gediend met 
advies, en nadat hij ons. probleem inge
iI"cht h"l. oorc1eelc1e hi] !Jat op huiten
landseh zendingsgebied onze kerk niet be
tel' doen kon dan zending drijven in de 
Sudan. 

B. Wij willen nu nagaan wat ten gun
ste van China als een zendingsveld voor 
onze kerk gezegd kan worden, En dan 
hebben wij niet het oog op China in zijn 
geheeL Wij beperken ons tot een streek 
in de provincie Fukien. 'WeI hebben wij 
ook studie .gemaakt van andere plaatsen, 
maal' al spoedig kwamen wij tot de eon
Clusie, dat indien onze kerk zendingswerk 
wil beginnen in China, Fukien de aangewe- . 
zene plaats is. Nadere bijzonderheden aan
gaande dit veld zijn opgenomen in ons eer
ste rapport aan de Uitvoerende Commissie 
del' Zendingsdeputaten. . 

De overwegingen die voor China pleiten 
zijn: 

1. De Chineezen hebben een eigen taal 
en een eigen Iiteratuur, die fUnke hulp" 
dienst kunnen doen bij de zending. 

2. Zij hebben daar een georganiseerd 
maatschappelijk leven, waardoor het leven 
del' zendelingen veiliger en geriefelijker 
gemaakt wordt. Het blijft eehter waal' 
dat .politieke eomplieaties hierin spoedig 
verandering kunnen brengen. 
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3. China is gezegend met een gezond 
klimaat; een klimaat waarin Amerikanen 
best kunnen wonim. 

4. Reisgelegenheden naar het land en 
in het land zijn goed. Ons zendingsveld 
zou daar zoowat een honderd mijlen van de 
kust af zij n. 

5. China begint al meer en meer in
vloed uit te oefenen in de wer.eld-politiek, 
~en wordt dus een natie van groote strate
gisehe beteekenis van uit het oogpunt der 
zending. 

6. Het biedt ons gelegenheid tot mede
werking met een kerkgenootschap dat wij 
kennen, vo.or wiens zendingsijver en zert
dingswerk wij groot respect hebben, die er 
veel toe heeft medegewerkt ~ om zendings
liefde onder ons volk tekweeken, die vroe
ger pogingen aangewend heeft om met ons 
mede te werken op zendingsgebied, en die 
ook nu weer, bij monde van bestuursleden 
van den Foreign Mission Board, ons jleeft 
verz.ekerd van hartelijke medewerkirig en 
steun in onze nieuwe onderneming. Wij 
bedoelen The Reformed Church in Amer

.ica. 
7. Het minderheidsrapport van de 

commlSSle door de Synode iVan 1916 be
noemd, vestigde het oog op China. 

8. Enkele personen en gemeenten uit 
onze kringen hebben al voor een tijdlang 
het zendingswerk in China finantieer ge
steund. 

9. Post en kabel communicaties met 
China zijn excellent .. 

10·. De kinderen van de zendelingen 
kunnen daar onderwijs genieten zonder 
ver-van hunne ouders verwijderd te wezen 
zooa!s dat op vele zendingsvelden het ge
val is. 

H. De conservatieve geest en intellec
tue"l gehalte van ons volk biedeu on~ vele 
jJU11ten van contact mf't de Chineezen. 
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C. Maar er zijn ook groote moeilijkhe
den verbonden aan het werk in beide vel
den. De moeilijkheden die vooral betrek
king hebben op het werk in de Sudan in 
Afrika zij n : 

1. Transportatie van zendelingen en 
. benoodigdheden. Onze zendingspost zou 
daar tusschen 1000 en 1500 mijlen zijn van 
de havenstad, Port Said, en tnisschien 500 
mijlen van Khartum, het naaste spoorweg
station. Schepen van het Engelsche gou
vernement varen weI op de Nij! rivier, 
maar het zal moeilijk gaan om' daarop te 
rekenen, en dat zij in de nabijheid van onze 
post zullen komen staat nog niet vast. Ret 
werk daar zal dus weI eischen dat een klein 

. stoomschip aangeschaft worde. De secre
teris van den U. P. Board zegt dat het ab
soluut noodzakelijk is zoo'n schip te heb
ben, en dat een schip, weI ingericht, niet 
minder dan $2,000 zal kosten. (Ons rap
port van 1 Nov. aan de Uitv.Com. spreekt 
van $10,000. Dit grooter getel werd ons 

eerst,opgegeven door Dr. Anderson, maar 
later corrigeerde hij dit.) 

2. In de Sudan bestaat er altijd ge
vaal' van politieke complicaties. Egypte 
staat onder het voogdijschap van Enge
land. en de Egyptische regeering en de 

, Britsche regeering voeren samen het be
wind over de Anglo-Egyptian Sudan. Sind~ 
den tijd dat Lord Kitchener den naam van 
"Kitchener of Khartum" verdiende door
dat hij de Sudaneesche stammen overwon 
en tot onderlinge vrede bracht, zijn er daar 
geen politieke omwentelingen van beteeke
nis geweest. Maar het bloote feit dat 
Amerikanen daar zending zullen drijven 
onder Sudaneesche stammen die geregeerd 
worden door Egyptenaren en Engelschen 
Iran altij d gelegenheid geven voor misver
stand. . Feit is echter, dat in de 19 jaren' 
waarin de U. P. kerk daar gewerkt heeft, 
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er geen onaangenaamheden voorgevallen 
zijn. 

3. Groote moeilijkheid pm toestem
ming van de Britsche regeering te krij gen. 
Bepalingen met betrekking tot het geven 
van verlof om het land binnen te trekken 
worden in de laatste maanden al meer en 
meer streng. Zelfs zendingsgenootschap
pen die daar reeds gevestigd zijn hebben 
in dit jaar m.oeilijkheid gehad in het plaat
sen van nieuwe zendelingen op hun eigen 
.veld. Wij hebben echter goede hoop dat 
wij met behulp van de U. P. kerk of Sudan 
United Mission, de noodige toestemming 
zullen kunnen verkrij gen. 

4. De Sudan biedt weinig of geen gele
genheid voor het onderwijzen van de kin
deren del' zendelingen. Dit bezwaar is ech
ter eigen aan aile pionierswerk. En hierin 
kon ook voorzien worden doordat een on
derwijzer mede genomen werd. 

5. De Afrikanen behooren tot de ge
moedelijke type van menschen, die mindel' 
vatbaar zijn voor bewerking door men
schen van een intellectueel type zooals Ge
reformeerden gewoonlijk zijn .. Wij mogen \ 
echter hierbij niet vergeten, dat zij behoo
ren tot de "child races," dat wat hun natio
nale karaktertrekken betreft zij nog veelal 
in wording zijn, en dat het karakter van 
hun verdere ontwikkeling veelal afhangt 
van het karakter dergenen die hun lei ding 
geven. 

6. Het klimaat van Midden-Afrika 
levert ernstig bezwaar. Het eischt dat het 
zendingspersoneel, dat uitgezonden wordt, 
zich eerst aan een grondig medisch onder
zoek bloot te stellen heeft vaal' dat men nit
gezonden wordt. Het eischt ook dat de 
zendelingen op het veld minstens . een 
maand van elk jaar vacantie nemen en die 
vacantie doorbrengen of in een sanatorium, . 
Of in de bergen, Of aan de zeekust. Verder 
eischt het dat de zendellngen een "fur-



-94~ 

lough" van een jaar nemen na elke drie, 
vier of vijf j aren van dienst op het veld, 
Vanwege het .ongezonde klimaat is Afrika 
genoemd "the missionary graveyard of the 
world," Dat wordt echter met den tij d 
betel', Europeanen en Amerikanen worden 
al meer en meer bekwaam om zichzelven te 
,behoeden tegen het klimaat en tegen de 
ziekten van die warme streken. 

D. De moeiIijkheden die vooral betrek
, king hebben op het werk in China, voorna
meIijk in de provincie Fukien, zijn: 

1. De Chineesche taal is een der meest 
moeiIijke talen om te leeren. 

2. In China bestaat er veel "race feel
ing." Onze "Oriental Exclusion Acts" 
hebben daartoe meegewerkt. De haat te
gen de Amerikanen echter is niet zoo sterk 
als die tegen andere naties, b.v. Engeland. 
Het feit dat wij hen de "Boxer Indemnity" 
hebben kwijtgescholden, heeft veel gehol
pen om e.en goede verstandhouding tus
schen de twee volken teweeg te brengen. 

3. Daar bestaat gedurig gevaar voor. 
politi eke omwentelingen, die het leven der 
zendelingen jn gevaar kan: brengan. Het 
proces der Chineesche revolutie is nog nlet 
afge1oopen, en gedurig zijn er twisten tus
schen de verschillende dee1en van het land. 
In het zuideIiike gedeelte van' het land. 
waar Fukien gevonden wordt, staat zn1k 
een gevaar echter op het minimum. 

4. Vanwege het karakter van het yolk 
is het uiterst moeiIijk hen te bereiken met 
een geesteIijke boodschap. Zij hebben een 
eigen beschaving; zij zijn zeer met zich
zelven voldaan; en zij hebben eigenIijk 
medeIijden met die anne, onwetende bui
timlanders, die daar komen om hen een 
Christus te verkondigen die eerst 500 ja
ren na Confucius geboren werd. 

5. De leidende zendingsmannen in Chi
na s,chijnen niet zoo groote behoefte te ge-
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voelen aan een nieuw, zeer klein zendings
genootschap. Tenminste dien indruk kre
gen wij nadat wij een en andermaal raad
pleegden met Rev. E. C. Lobenstine, chair
man of the Continuation Committee for 
China, redacteur van "The China Mission 
Year Book," en door verscheidenen ge
noemd de grootste authoriteit op het ge
bied del' zending in Chin2-. Zij n adres is 
Shanghai, maar het gelukte ons hem in 
New York te ontmoeten op een van zijnEl 
reizen. Hij trachtte niet ons te bemoedi
gen om in China een zendingspost te aan
vaarden. Dit behoeft niet aan minachting 
voor het kleine toegeschreven te worden. 
Misschien is dit de oorzaak er van: er zijn 
nu al zoo vele genootschappen die in China· 
arbeiden, dat het minder gewenscht geacht 
wordt dat er anderen bij komen die wei 
het getal genootschappen zouden vermeer
deren maar niet veel zouden kunnen bij
dragen tot de evangelisatie van China. 

Wij moeten hier ech ter aan toevoegen 
dat The Reformed Church in America ons 
een hartelijk welkom heeft toegeroepen en 
ons beloofdheeft allerwege te steunen, bei
de in het vinden van een geschikt veld in 
Fukien, China, en in het bezetten van dat 
veld. 

E. Daar hebben wij dus het voor en 
tegen van de beide velden waarop de Syno
de het oog vestigde. En met zulke argu
menten voor ons is de keuze voor uwe com
missie niet moeilijk, Ons advies is dat de 
Synode besluite om in den Egyptischen 
Sndan zendingswerk te beginnen. (Nada-

. 1'e bespreking van de bepaalde plaats on
der C, p. 108. 

Hiermede willim wij vanzelf niet zeggen 
dat de overwegingen die ten gunste van 
China aangevoerd werden van geene of van 
geringe beteekenis zijn. Die zijn aIle hond
bare argumenten. Maar, wij kunnen maar 
een veld hebben. Wij hebben dus te kie-

, J 
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zen uit twee mogeIijke en geschikte veJden. 
De zaken staan niet zoo, dat het eene veld 
geheel en al voor ons weI geschikt is, en 
het andere veld geheel en al voor ons on
geschikt is. Beide velden zijn onze be
langstelling waardig. 

Ons advies is echter niet willekeurig. 
Voor ons wegen de argumenten die aange
voerd worden voor Afrika en tegen China 
zwaarder dan die voor China en tegen 
Afrika. V ooral wordt voor ons veel ge
wicht in de schaal geworpen door A, 1, b; 
A, 2, a en b; A, 3 geheel; en A, 4 gehee! 
van de argumenten v66r Afrika. A, 2, a 
en A, 3 worden weI ten deele geneutrali
seert door dergelijke argumenten aan de 
andere zij de, maar de anderen van de pas
genoemde argumenten zijn geheel eenig en 
zijn aileen. van toepassing op Afrika. 
Plaatsen wij daartegenover het bezwaar 

. tegen Chil1a onder D, 5 genoemd, dan is de 
keuze niet moeilijk. . 

Wat nu de moeilijkheden aan het werk 
in de Sudan verbonden betreft, die worden 
allerminst uit den weg geruimd door de 
voordeelen. Die bIijven, en zij bljjven ook 
hun kracht behouden. He!; zijn moellijk
heden die meestal eigen zijn aau het werk 
der buitenlandsche zending. Zll ziin weI 
eenigszins overkomelijk. V OOrzeJOVer het 
OVAl'komf>n van die rnoeilijkheden rnen.ch e
Iijk werk is, zal die taak in hoofdzaak op 
de schouderen der zendelingen rusten; 

. voorzoover het een onmiddellijk Goddelijk 
werk is, hebben wij de belofte verbonden 
aan het zendingsbeve!: "Ziet, Ik ben met u 
al de dagen, tot aan de voleinding der we
reId." 

II. HET VELD 
B. Het Land in 't Algemeen 

De Sudan-Naam. Het woord "Su
dan," 1) de naam van dit gedeelte vall 
Afrika, waarheen de Synode der Christe-
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lijke Gereformeerde Kerk van 1918 uwe 
Commissie heeft gezonden, beteekend het 
land der duisternis, Ret is het land der 
zwarten, is voor een groot deel onbekend 
land, een land der kinderrassen die levan 
in diepe onkund~, bij geloof, verdrukking, 
oorlog, slavernij - voorwaar duisternis. 

Beschdjving. De Sudan is dat gedeelte 
van het werelddeel Afrika, dat zich uit
strekt van Abyssinia in het Oosten tot de 
Sanigal en Niger Rivier in het Westen en 
van de Sahara woestijn in het N oorden tot 
de Congo in het Zuiden, een land inhouden
de 't grootste ongeevangeliseerde deel van 
het werelddeel Afrika. 

De Staten. De staten van den Sudan 
zijn Nubia, het vroegere land van de ko
ningin van Candace, Khartonm, Fashoda, 
Bahr-el-ghazal, Khordofan, Darfur, Wadia, 
Kanem, Bagirmi, Adamawa, Benne, Bornu, 
Sokoto, Gando, N'npe, Massina, en nog 
groote streken ten zuiden van deze staten 
bewoond door dwerg en kannibal stam
men. 2) 

Geschiedenis. Van de vroegste tijden 
komt er tot ons eenige informatie aangaan
de de Sudan, vooral van Egyptisch Sudan. 
De Herdersvorsten van Egypte waren 
Ethiopiers. Jesaja spreekt van dit land 
als zijnde "aan de zijden der rivieren" en 
het land "dat schaduwachtig is." Zie Jes. 
18 en 19. Of schoon het noordeJijk gedeel
te 'van Afrika welbekend' was werd van 
midden-Afrika schier niets gekend tot het 
laatste gedeelte van de negentiende eeuw. 

1) Sudan komt van het Arabiseh "vawa.d," don
ker, zwart. Zie Sudan, pag. 43. Ethiopia van 
het Grieksch~ beteekent "verbrand aangezicht." 

Cush, gevonden in de Schrift beteekent "duis
tenus." 

2) Zie verdeI' "The Sudan," ,Dr. Kumm. De 
Staten in Nigeria en in Engelsch Egyptisch Su
dan worden beheerd door Engeland, en het ove
rige van de Sudan is onder Frankrijk's gezag. 

• 
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Van Carthage werden, naar men zegt, 
. handelsmannen uitgezonden tot aan de 

Niger Rivier. 
Met de ontdekking van Amerika en de 

daaropvolgende slavenhandel van uit de 
buitenlanden van Afrika kreeg men eenigs
zins een idee van dit groote land. Met de 
oprichting van Engelsche en Fransche ko
lonies in Afrika begon feitelijk de ontdek
king van de binnenlanden. 

Reeds in 1884 begonnen de Europeanen 
eenigen invloed in Afrika uit te oefenen, 
maar het was niet tot 1898 dat de Afri
kaansche opperhoofden werden verslagen 
en de Europeesche mogendheden opperge
zag ontvingen. We kunnen terwille van de 
pJaatsruimte slechts enkele datums en fei
ten aangeven om aan te toonen hoe snel de 
Europeesche volken toenamen in invloed in 
Centraal Afrika. In 1898 overwon Kitchen
er Omdurman, Kordofan en Darfur (Ian
den zoo groot als Groot-Brittanje en 
Frankrijk) voor Engeland. Dit waren ko
ninkrijken in oostelijk, ook wei Egyptisch 
Sudan genoemd. In westelijk Sudan werd 
de Britsche vlag op 1 Januari 1900 gehe
schen in Nigeria en in 1902 werd Sokoto 
deel van Britsche ,bezittingen. In 1905 
gingende Engelsehen in zes maanden tijds 
van Lokoja tot Ibi aan de Benue rivier, een 
afstand vim 200 mijl en vandaar ging het 
naar hetChad meer, men overwon de groo
te slavenhandelaar Mallam Tibrilla en zet
te de slaven vrij. Honderden van verwoes
te dorpen toonden aan het versehrikkelijke 
van den slavenhandel. 

Frankrijk ging met dezelfde snelheid het 
. land door en won voor zieh het meerendeel 

van westelijk en Centraal Sudan. 
Ontdekking. De ontdekking van de Su

dan heeft ontzettend veel mensehenlevens 
gekost en de ontdekkers hebben zieh aller
lei ellende en gevaren moeten getroosten. 
Zendelingen en wetensehappelijke onder-
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ven in de binnenlanden die voldo.ende is om 
::J.::ln to toonp..n oat Afrikn'~ hm·-t p.p.n rijk 
veld is voor handel en nijverheid.maar te
vens een zendingsveld de kerk aanbiedt 
dat de beste krachten der kerk eischt om 
deze millioenen aan het Mohammedaan
sche gevaar te ontrukken.Eenige namen 
van ontdekkers en zendelingen zij voldoen
de voor deze korte schets. 1) 

Mungo :Park, ontdekte in 1795 het land 
tusschen Gambria en de Niger rivier en· 
vond ingang in het koninkrijk van Timbuc
too ten zuiden van de Sahara woestijn. In 
1805 toen hij een soortgelijke tocht onder
nam werd hij door de inpoorlingen ver
moord. 

John Brown ging de Nijl op het zuiden 
in en zocht ingang in oostelijk Sudan tot 
aan Darfur. 

Denham en Clapperton kruistten de Sa
hara woestijn en kwamen op den 4den Fe
bruari 1823 tot aan deoevers van Lake 
Chad. 

In 1849 benoemde het Engelsche gouver
nement James Richardson om van Tripoli, 
Noord-Afrika, het zuiden in te gaan tot 
aan Centraal Afrika. Dr. Barth en Adolf 
Overweg vergezelden hem. Richardson en 
Overweg stierven en Barth keerde aileen 
terug om de wereld bekend te maken met 
wat zij gevonden hadden. 

Speke zag in 1862 hoe de bronnen van de 
groote Nijl te vinden waren in Lake Vic
toria N yanza en ging vandaar noord per 
boot tot· aan Khartoum. 

In 1871 ging Ds. N achtingal door de Sa
hara woestijn en kwam te Kanem aan met 
zich medenemende een aantal Bijbels, die 

1) Om een meer volledige lijst zie 'Brittanica 
Encyclopedia onder Sudan, "Sahara en Sudan," 
door Nachtigal, "Negroland," door Livingstone en 
"Sudan," door Kumm. 
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de heidensche koning van Kanem van hem 
eischte. . 

. In een ontdekkingstocht langs de Niger 
rivier stierven 42 blanken van de 150. 
Schon en Crowther 2) ontdekten het zuide
lijk gedeelte van de Niger, Robinson en 
Wilmot Brook ontdekten in 1890 het noor
delijk gedeelte van de Niger alsmede het 
groote Rausa gebied. 

Geographie. 
Grootte. De Sudan is ongeveer 3600 mijl 

lang en 1000 mijl breed en behelsd niet 
mindel' dan 3,500,000 vierkante mijlen en 
is dus grooter als de Vereenigde Staten 
van Noord Amerika. De Sudan is onge
veer zoo groot als Indie, Duitschlind, 
Frankrijk en Engeland tezamen. Ret is 
zoowat zoo groot als geheel Europa met 
uitzondering van Rusland. Daar de Sudan 
geen besliste grenzen heeft noch geogra
phisch noch politiek, maar slechts aangeeft 
het land del' zwarten, wordt de oppervlak
te van deze streek door verschillende 
schrijvers onderscheiden aangegeven. 

Rivieren. Afrika heeft zes groote rivie
ren, waarvan vijf deels of geheel in de Su
dan zijn:-
. Ristorisch is de Nijl de oudste rivier 
van Afrika. Vele van de bronnen van de 
Nijl zijn in de Sudan. Te Khartoum loopt 
de Blauwe Nijl in de Nijl en de Zwarte 
Nijl (Atbara rivier) vloeit in de Nij! na
bij· de vijfde waterval. Beide deze rivie
ren hebben hun oorsprong in Abyssinia 
terwijl de Witte Nijl door de Sudan vloei
ende haar oorsprong heeft in het meer 
Victoria Nyanza. De Sobat rivier, waar
aan de United Presbyterians twee zen-

2) Crowther, ook weI Adjai ,genaamd, was als 
slaaf verkocht, later door de Engelschen verlost, 
in Engeland onderwezen en daarna naar Afrika 
'als zendeling teruggezonden. Later werd hij 
Bh:scho'O Samuel Crowthpl". 

, ' 
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dingsposten hebben, vloeit west uit Abys
sinia in de Witte Nijl, 500 mijl zuid van 
Khartoum. 

De Shari rivier heeft haar oorsprong in 
het centrum van de Sudan en stroomt west 
in het meer Chad. Gedurende het natte 

. seizoen is het bevaarbaar voor 700 mij!. 
De Senegal rivier ontstaat in het wes

ten van de Sudan en vloeit. west in de 
Stille Oceaan. Ret is 1100 mijl lang. 

De Niger ontstaande in westelijk Sudan 
vloeit voor het meerendeel in een zuidelijke 
richting en voor ongeveer 2000 mijl door 
een land waar van Christus niet wordt 
gehoord. De Benue is de grootste tak van 
de Niger. Langs de Benue vindt men de 
zendingsstations van de Sudan United Mis
sion. 

In het zuideIijk gedeelte van de Sudan 
vindt men de bronnen van de groote Congo 
rivier. 

De gemiddelde hoogte van de Sudan is 
1500-2500 voet. 

Woestijnen. Deels in de Sahara woestij n 
gelegen, mag de Sudan weI genoemd wor·· 
den het land van woestijnen. In vele plaat
sen zijn de rivieren en kleine meeren gedu
rende het droge seizoen opgedroogd. Lake 
Chad verschilt zelfs heel wat in grootte in 
de verschillende seizoenen. 

KJimaat. De Sudan is tropisch klimaat. 
In Nigeria ishet soms 160 graden F. het 
laagste is 43· graden F., gemiddeld 80 gr. 
F. Cyclones en stormen zijn er vee!. Ret 
klimaat eischt veel van den blanke. Men 
spreekt van een "Sudan temper." Blanken 
die zenuwachtig zijn moeten zich niet naar 
de Sudan begeven. 
Wijze van vervoer. 

De beste maanden voor reizen in de Su
dan zijn van September tot Maart. Van 
April tot September is het te heet en de 
tropische regens vermenigvuldigen de 



-102-

moeilijkheden verbonden aan het reizen. 
Het reizen geschiedt per trein, stoomboot, 
paard of Safari. 1) 

De spoorwegen in Afrika zijn voor een 
groot deel door Europeanen gebouwd. In 
Afrika heeft men bij het bouwen van 
spoorwegen geen last van ij s en sneeuw 
zooals in andere landen .. Negen-tiende van 
de spoorwegen in Afrika zijn gebouwd door 
de Engelschen. In 1852 werd de eerste 
spoorweg door de Engelschen in Afrika 
gelegd tusschen Alexandria en Cairo. 

De Cape to Cairo Railroad gaat van 
Cairo naar Assuan. Vandaar gaat men 
per stoomboot voor twee dagen naar Wadi 

, HaIfa, waar de Sudan Government spoor
weg u over 575 mijl eerste kIas spoorweg 
brengt naar Khartoum. 2) Met deze 
spoorweg is verbonden een baan die naar 
Port Sudan loopt aan de Roode' Zee en een 
andere naar El Obeid de hoofdstad van 
Kordofan. 

In het zuidwesten van de Sudan is er een 
spoorweg van Lagos, eEm havenstad van 
Nigeria, die noordwaarts naar Kano gaat 
een afstand van 800 mijI. Deze spoorweg 
verbindt vijf van de grootste inlandsche 
steden van Afrika. 

Voor het overige zij n er geen spoorwe- ' 
gen in de Sudan. 

Bevolking. De bevolking van de Sudan' 
is zeer verminderd door de slavenhandel, 
nochtans meent men dat het getal tusschen 

, de 50 en 60 miIIioen bedraagt, waarvan 
,ongeveer de helft Mohammedaansch zijn 
en de anderen heidenen. Nigeria is het 
meest bevolkte deel van de Sudan. In 1913 
had het een bevolking van 9,500,000 waar
onder slechts 804 blanken. De stammen in 

1) Safari, een soort karavaan. 
2) Zie verder aangaande deze spoorweg de 

Review of Reviews. Ju1i 1914. 
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de Sudan zijn van ongeveer 5000 tot 550,-
000 sterk. De Rausa stam, de handelaars 
van Centraal Afrika, wonen in centraal 
Sudan en Nigeria. . 

De zwarte bewoners van de Sudan wor
den genoemd de kinderrassen van de we
reId. Gelijk kinderen kunnen zij gemak
kelijk onder den invloed gebracht worden' 
van andere hooger staande volkeren. Een 
volk in deze lage.staat van imtwiKkeling 
schijnt vatbaar te zijn voor het Evangelie. 
"Laat de kinderkens tot Mij komen," 
schijnt ook van toepassing te zijn op de 
kindervolken. Uit de zendingsgeschiedenis 

. blijkt duidelijk hoe Gods genade zich ken-
nelijk vertoond onder de kindervolken der 
wereld. 

De bevolking van de Sudan vermenigvul- . 
digt sne!. De slavernij en krankheid heb
ben· duizende en millioenen levens wegge
maaid, doch aan de slavernij is 'n einde ge-

I komen en voorbehoedmiddelen genomen te
gen inheemsche ziekten zal ongetwijfeld 
dit, zwarte volk snel aangroeien in de toe
komst. 

Of schoon misschien het zwarte ras nim
mer zulk een voorname plaats 'zal innemen 
onder de bevolking der wereld als de blan
ken, toch mag men verwachten dat onder 
bekwame bearbeiding ook Afrika zal 
vQortbrengen mannen als Booker T. Wash
ington en Samuel Crowther. 

Ret volk gelooft in booze en goede gees
ten. Zij meenen den invloed der booze gees
ten te zien in hout en steen, in water en 
storm, in de hemellichamen, in het gedierte 

. des velds. Men gelooft dat de zielen na dit 
leven verhuizen in andere wezens. De 
fetisch dienst, een der laagste godsdienst
vonnen, is onder hen in zwang. 

Gezondheidstoestand van de Sudan. Ret 
zendingswerk heeft in Afrika ontzettend' 
vele slachtoffers gegeven terwille van het 
klimaat en de inheemsche ziekten. Schier 
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elk pionier zendingsgezelschap dat Afrika 
is binnengetrokken heeft een aantal levens 
moeten verliezen. Dr. Rhoads, van de 
Africa Inland Mission zeide onlangs: "Elke 
twintig mijl vindt gij het graf van een zen
d'eIiJlg. " 

Of schoon de blanken tot op zekere hoog
te hebben geleerd door voorbehoedmidde
len het ongezonde k1imaat te bestrijden, 
nochtane mall" niet voorbi.i gezien worden 
dat dit een van de ernstigste bezwaren op
levert in verband met het zendingswerk in 
Afrika. 

Wij geven in het kort eenige feiten uit 
het verleden en ook statistieken van de te-

o genwoordige zendingsvereenigingen in de 
Sudan arbeidende. 

Het Verleden. De Sudan Inland Mission 
bericht dat van hun pionier zendingsgezel
schap van vier er thans slechts ~en in het 
levan is. Sedert het eerste gezelschap uit
toog, zijn van de latere zendelingen nog I 
vier gestorven - dus in het geheel zeven 
arbeiders. 

Bisschop Hill met een zevental uitge
zonden door de Church Missionary Society 
naar de Niger riyier in 1913 vielen allen be
halve een man biJ;men 1112 j aar in Afrika's 
doodend klimaat. 

Uganda is geboren in bloed. Drie-vierde 
van de vroege zendelingen uitgezonden 
hebben zelfs nimmer het veld bereikt. 

De Central Sudan Mission zond vijftien 
mannen uit. Slechts een bereikte de Sudan 
en die is daar vermoord. 

Van de Livingstone Inland Mission stier
ven drie van de zes eerste zendelingen bin
nen enkele maanden na de ;J.ankomst. 

In 1902 gaven zeven van de grootste zen
deIingsvereenigihgen, arbeidende in Afri
ka, vershig waaruit bleek dat de gemiddel
de leeftijd van een zendeling in Afrika 
acht jaar was en dat sedert 1833 deze'ze-
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Yen vereenigingen niet minder dan 195 le
Yens hebben gegeven voor Afrika. Gedu
rende dien tij d waren er 95 vereenigingen 
arbeidende in Afrika. 1) 

Laatste reporten. Als comm\ssie hebben 
wij de verschillende ;Boards eh zendings
vereeniging"n thans arbeidende in de Su
dan geschreven aangaande het sterftecij
fer hunner zendelingen in de laatste tien 
jaren en wij ontvingen het volgende: 2) 
Gestorven in de laatste tien jaren:-
Sudan United Mission ........................ 7 in 15 jaar 
Sudan Inland Mission ........ _ ....... _......... . ................. 1 
United Presbyterian ................. _ ................................... 1 
Ret veld verlaten tengevolge van gezond-

heid:-
Sudan United Mission· .... , .......... : .... _ ................ _ ........ 2 
Sudan Inland Mission ........ _ ....... _ ............. _ ....... _ .. _ .... 1 
United Presbyterian ........ _ ....... _ ....... _ ....... _ ...... :_ ........ 3 
Verliezen ten gev{)lge van Afrikaansche 

gevaren:-
Sudan United Mission ....................... _ ....... _ ....... _ ..... 5 
Sudan Inland Mission ........ _ ....... _ ....... _ ....... _ ..... _.--
United ·Presbyterian ........ _ ....... _ ................... _ ....... _ ... 3 

Als een der voorbehoedmiddelen tegen 
het ongezonde klimaat van Afrika's bin
nenlanden wordt aan de zendelingen toege
staan om elk jaar eene maand door te bren
gen in de gezonde ·hooglanden van Afrika 
en na drie- of vierjarigen arbeid een ge·· 
heel j aar in· eigen land door te brengen tot 
herwinnen van geknakte gezondheid. 

Afdkaansche Ziekten. Schier elke blan
ke lij dt min of meer aan de koorts, veroor
zaakt door de musquito (anopheles). De 
slapende ziekte, veroorzaakt door de tsetse 
vlieg, eischt jaarlijks duizende slachtoffers 
vooral onder de zwarten. Andere dooden-

1) Zie verder Daybreak. in Dark Continent, 
Naylor. 

2) Zie correspondentie dienaangaande ~n 't be
zit der Cemmissie. 
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de krankheden inheemsch in Afrika z]Jn 
beri-beri, elephantiasis, velerlei huidsont
stekingen veroorzaakt door insecten, pok
k~n, melaatschheid, tering, syphilis, hae
moglobiaurea, enz. 

C. Mohammedanisme in de Sudan 
Als kindervolken zijn de zwarten van 

Afrika gemakkelijk te bewegen tot de leer 
del' Mohammedanen. Elke Mohammedaan 
is een zendeling en zoekt het Mohammeda
nisme terstond te verbreiden zoo spoedig 
zij zich onder de zwarte bevolking oege-
ven. . 

De invloed van het Mohammedanisme is 
groot. Dr. Zwemer zegt dat het Moham
medanisme drie hoofdsteden heeft: Cairo, 
Mecca, Constantinopel en een van deze, 
Cairo, is in Afrika en in Afrika vindt Mo
hammed een gansch vruchtbaar·veld. An
dere redenen waarom het Mohammedanis
me zoo snel zich verspreid volgens Zwe
mer, zijn als voIgt: 

a. Ret Mohammedanisme heeft getal
sterkte. Van elke zes in de wereld is e1' 
een een Mohammedaan. 

b. Er schuilt vee! waarheid in hun 
godsdienst. Met de Christelijke Kerk kan 
zij een groot deel van de Twaalf Artike
len belij den als deel van hun geloof. 

c. Ret Mohammedanisme is een gods
dienst zonder stand of caste. Menschen van 
elke rang of stand mogen aanbidden in 
een en dezelfde mosque of kerk. 

. d. Ret Mohammedanisme heeft haar 
stempel gelegd op geheel het leven, staat, 
kerk, sociaal leven, kunst, wetenschap, enz. 

Dr. Kumm schrijft de snelle vaart va'n 
het Mohammedanisme in de Sudan toe 
aan:-

1. De Mecca pelgrims die in hunne pel
grimstochten door Afrika slechts lang-

I 
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zaam reizen en overal de leer van den Val
schen Profeet zoeken te verbreiden. 

2. De handelaar terwijl hij met de in
boorling handel drijft. 

3. De s()ldaat die zijn godsdienst onder 
bedreiging van het zwaard aan de men
schen opdringt. 

4. De priester of onderwijzer . 
. Dl'ie strategische Punten 

Om de heidenen van de binnenlanden 
van Afrika tegen het Mohammedanisme te 
beschermen en hen met de Christus Gods 
in kennis te stellen wijst Dr. Kumm op 
.drie strategische punten. Dr. Kumm zegt: 

,;De eerste kanbereikt worden van twee 
wegen en het zoude zaak zijn indien de 
zendingsposten aan de Boven-Congo en de 
Benue rivieren vereenigden om hun pos
ten noordwaarts van de Congo en oost
waarts van de Benue te planten totdat zij 
gezamenlijk konden arbeiden in de bergen 
van Adamawa. De tweede en derde cen
trums kunnen bereikt worden van de Nijl, 
en zal misschien inhouden het openen van 
de laatste groote onontdekte waterweg van 
Afrika, de Bahr-el-Arab, nogniet ontdekt 
door Europeanen, of schoon weI gebruikt 
door Mohammedaansche. handelaars en pel
grims. Zoowel in Noord Nigeria als in de 
Shari Vallei hebben wij de meest bevolkte 
streken in Afrika. In de Benue, de Shari,. 
met de zijtakken Bahr-Sara en de. Bahr-e1-
auk en de Bahr-el-Arab hebben wij de ade
ren van de tegenwoordige en toekomstige 
handel van deze rijke streken. In deze 
drie strategische punten, waren zij vol
doende bezet, zOllden wij versterkte ont
zagwekkende vestigen hebben ·die de cen
trums van bevolldng en handel zouden be
heeren." 1) 

Tusschen Nina en Melut, een afstand 
van 1500 mijl zijn geen zendelingen te vin-

1) Khout-'hon-nofer, pag. 235. 

, 



-108-

den en toch zijn hier nog over vijf-en-twin
tig negerstammen, sommigen zelfs 300,000 
groot volgens berekening. Zendingsman-

, nen adviseeren tussehen deze twee punten 
een aantal zendingsstations op te riehten 
om daardoor onder Gods zegen het gevaar 
van het Mohammedanisme te stuiten. 

C. Het deeI van de Sudan dat wij 
aanbeveIen 

In een ander deeI van dit rapport geven 
• wij de redenen aan waarom wij de Egyp

tische Sudan aanbevelen als ons toekom
stig buitenlandsch zendingsveld. 

1. Om versehillende redenen is het on
mogeIijk om de juiste pIaats in de Egypti
seh" Sudan aan te geven: 

a. Wij hebben niet persoonIijk het veld 
bezoeht hetwelk voIgens advies van des
kundigen zooals Kumm en Watson, die in 
Afrika hebben gereisd, ons zes maanden 
zoude nemen beginnende September, dit 
zijnde het begin van het droge seizoen in 
Afrika. ,Terwille van het klimaat is het 
niet wei mogeIijk meer dan zes maanden 
in de Sudan te reizen. 

b. Onze raadgevers adviseerden thans 
geene speciale plaats aan te wijzen, 'maar 
,om zoo spoedig de Synode daartoe kan be
sluiten, naar de Egyptische Sudan te gaan 
en onder Goddelijke leiding alsdim te zoe
ken naar een geopende deur, indien moge
Iijk in de hooglanden. 

c. De verhouding van de Britsehe re
geering is tegenwoordig tegen nieuw zen
dingswerk geIijk men Iezen kan uit uit
trekseIs van brieven die wij aan dit deel 
van het rapport toevoegen. Zendingspos
ten reeds arbeidende in de Sudan en uit
gaande van een kerkgenootschap of Brit
sche Zendingsvereeruging schijnen ruet 
veeI last te hebben van deze restricties. 

d. Indien wij geen "permit" kunnen 
krij gen om op EngeIsch gebied ingang te 
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vinden, zullen wij inisschien genoodzaakt 
zij n oro in Fransch of Belgisch gabied in
gang te vinden. De Synode geve hare aer
ste zendelingen veel vrijheid in keuze. 

e. Gezondheids toestanden en het aan
tal heidenell op een gegeven plaats hebben 
vee.! te doen met het kiezen van een post. 
Dat kan in ons land niet beslist worden. 

f. Medewerking met eell andere ker
kenl\'l'oop ofzendingsvereenilting IS noodig 
wanneer men denkt aan de gevaren waar
aan men de pioneer zendelingen bloot stelt. 
Met de ervaring van anderen kan men veel 
doen. Over medewerking zie men een an
der deel van dit,rapport. 

2. Met het bovenstaande voor oogen 
meenen wij de ,aandacht te mogen vesti
gen op dat deel van de Egyptische Sudan 
west van de Nijl rivier het binnenland in 
tusschen Khartoum en de Sobat rivier. Dit 
deel is in de hooglanden van Centraal Afri
ka, onder Britsch gezag. ,Het kan bereikt 
worden van Khartoum of van 't zendings
station Melut, van de Sudan United Mis-

,sion of van' de zendingsposten van de 
United Presbyterianen aan de Sobat ri
vier. 

Indien men zoude besluiten om dlt werk 
zonder medewerking te ondernemen, dan 
zouden wij aanbevelen om, gelijk andere 
zendingsgenootschappen, een aantal zende
lingen uit te zenden om een plaats op te 
zoeken en het terrein klaar te maken voor 
werkopdat men zoo spoedig mogelijk 
daarna met het volle aantal zendelingen de 
post kan in beslag nemen. 

Indien wij tij delijk met een andere kerk 
of vereeniging medewerken, kan zulk een 
kerk of vereeniging ~ns het veld aanwij
zen en het in gereedheid hebben voor onze 
zendelingen. Zoo spoedig het veld dan ge~ 
heel door ons overgenomen kan worden 
zoude zulks ongetwijfeld met zulk een 
kerk of vereeniging geschikt kunnen wor-
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den. Zulke medewerking is mogelijk met 
de Sudan United Mission en zeer waar
schijnlijk ook met de United Presbyte
rians. 

Terwille van Britsche tegenwerking 
lacht ons de laatste methode thans toe . 

. Dit zoude ons als pas beginnende in het . 
buitenlandsch zendingswerk een goede ba
sis voor verdere werkzaamheden geven. 

In verband met dit deel van het rapport 
geven wij nog twee korte paragrafen -
een over de Egyptische Sudan en de an
dere over de verhouding van de Britsche 
regeering tot de zending. 

3. De EngeIsch-Egyptische Sudan. 
Dit deel van de Sudan grenst ten noor

den aan Egypte bij de 22ste parallel en 
ten zuiden door Uganda en de Belgische 
Congo. De Roode Zee. Eritrea en Abis
synia vindt men ten oosten en de Fran
sche Sudan in het westen. Van noord tot 
zuid is het 1200 mijl en van oost tot west 
ongeveer 1000 mij!. De oppervlakte is on
geveer 950,000. vierkante mijl of zoowat 
een-vierde van Europa. De bevolking is 

. ongeveer 3,500,000. Het heeft woestijnen 
ten noorden en vruchtbare valleien ten 
zuiden.· Het is geheel en al in de tropen 
en de hitte is drukkend. Egypte, de Nijl 
vallei, vormt de ingang tot de Sudan en 
daarom van groot belang voor zendings
arbeid in de Sudan. Egypte heeft een be
volking van 7,000,000 en strekt zich uit 
langs de Nijl rivier voor 700 mijl en is 
slechta twee tot tien mijI breed. In Egyp
te heeft de United Presbyterian Church 
een aantal sterke zendingsposten met een 
opleidingsschool voor inboorlihg-helpers. 

4. Verhouding van het Gouvernement 
tot de Zending. 

In een brief gedateerd 29 Nov. 1918 (S. 
I. M.) lezen wij: "Sterke pogingen worden 
genomen door hen in hooge plaatsdn om 
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de vrijheid der zendelingen in ane stre
ken onder Britsch gezag te beperken." De 
zaak schijnt geplaatst te zijn in handen 
van de gouverneur-generaal van de onder
scheidene kolonies. 

De Africa Inland Mission slaagde er 
niet in om "permits" te verkrijgen gedu- ' 
rende het voorjaar van 1919 voor hunne 
zendelingen bestemd voor Britsch gebied. 

Het Brltsche gouvernement verbiedt 
Christenen eenil! land in te l!"an reeds 
door de Mohammedanen in beslag geno
men. 

Bevelen zijn uitgegevenonder handtee
kening van de' Secretaris van K9lonilin 
waardoor het onmogelijk wordt voor zen
delingen om een plaats te huren voor 
kerk, school of dispensary binnen eenige 
inboorling stad of dorp in Noord Nigeria; 
en waardoor verder verboden wordt het 
openen van meer zendingsscholen behalve 
op plaatsen en op voorwaarden welke de 
Gouverneur-generaal volgens aan hem ge
geven macht kan stellen; en waardoor het 
verder onmogelijk wordt voor eenige zen
ding om dispensary dienst te doen dan aI
leen door ten volle gekwalificeerde genees
heeren." 

"In de Belgische Congo is drlemaal zoo
veel vrijheid als in Britsch Nigeria." 

Op goede gronden mogen wij echter ge
looYen, dat de strenge regelingen pas ge
noemd aanmerkelijk getemperd zijn nu 
dat oorlogstoestanden niet langer heer
schen. Het tegenwoprdige standpunt van 
de Britsche regeering is uiteen gezet in 
een artikel in "The International Review 
of Missions" voor Juli 1919, pp. 331, v.v. 
Uit officieele bronnen leeren wij dus dat 
om in aanmerking te komen bij de Engel
sche regeering wij aanbevolen moeten 
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worden door "The Foreign Mission Con
ference of North America." Wij beve
len het daarom ten sterkste aan dat onze 
Zendingsdeputaten zich zoo spoedig mo
gelijk in contact stellen met deze "Con
ference." 

D. Het Zendingswerk in de Sudan 
Het zendingswerk dat verricht wordt in 

de Sudan kan geriefelijk verdeeld worden 
in twee terreinen: de Egyptische Sudan in 
het Oosten en Nigeria in het westen. Su
dan met zijn 50 tot 60,000,000 inwoners 
heeft slechts 150 zendelingen en deze zijn 
zoo verspreid in oost en west dat in het 
centraal gedeelte minstens 40,000,000 
menschen geheel en al buiten eenig bereik 
van den zendeling zijn. Vijf provincien 
van Noord-Nigeria hebben geen enkele 
zendeling. . 

Zendingswerk in de Sudan wordt ver
richt door de United Presbyterian Church, 
de Church Missionary Society, de Sudan 
United Mission, de Sudan Interior Mis
sion, de Christian and Missionary Alli
ance, de Wesleyan Methodists, de Ameri
can Baptists, de Sudan Pioneer Mission, 
de Mennonieten, de Cambridge Universi
ty en de Roomsch Katholieken. Zendings
posten in de nabij heid van de Sudan gaan 
uit van de Presbyterian Church (North) 
U. S. A., de Africa Inland Mission in de 
Belgische Congo die ook van plan is om 
binnenkorf de Sudan in te trekken van het 
zuiden. Een weinig meer uitgebreid rap
port van sommige dezer zendingsvereeni
gingen kan dienstbaar zijn indien wij 
straks hunne medearbeiders in de Sudan 
zullen worden. 

1. De United Presbyterian Church 
Zending. U. P. C. 

Het werk van deze zendingskerk wordt 
in Afrika, in Egypte en in de Sudan ver-
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rich t. Daar Egypte toegang verschaft tot 
de Sudan is het noodig het een en ander 
aangaande het werk der U. P. church in 
Egypte &an te geven. In 1854 ving de 
U. P. Church haar werk in Egypte aan en 

. heeft voor hare verantwoording niet min
der dan 9,000,000zieJen, dat is de bevol
king van Egypte van de delta van de Nijl 
tot de eerste cataract ~ een oppervlakte 
van 400,000 vierkante mijlen. 

In dit veld arbeiden 22 geordende zende
lingen, 29 getrouwde vrouwelijke zende
lingen, 26 ongetrouwde vrouwelijke zen
delingen, vier professors, twee zendeling
helpers, drie medische zendelingen, en vier 
zieken verpleegsters. Benevens deze zijn 
er 36 die voorkorteren tijd behulpzaam 
zijn in het werk en 822 inboorlingen doen 
dienst in den zendingsarbeid. 

Er zijn 291 gemeenten en zendingspos
ten met een lidmaatschap van 13,835. Ver
der telt men 205 Sabbatscholen met 
17,853 scholieren. De zending heeft op
zicht over 201 zendingsscholen, waarvan 
een een Theologische School is, twee col
leges zijn, vijf speciale scholen zijn, en de 
andere scholen van lager onderwijs zijn. 
16,936 scholieren bezoeken deze scholen en 
al de lagere scholen worden door de in
boorlingen voor het meerendeel onderhou
den. 

Het medische werk wordt verricht in 
drie hospital en, vier dispensaries en in be-
zoeken aan de huizen. . 

Werk onder de vrouwen in de harems 
neemt de tij d van 65 vrouwen in beslag. 

Bijbel-, boek- en traktaatverspreiding 
begint een al meer en meer belangrijk deel 
van den arbeid te worden. 

Met bovengenoemden arbeid in Egypte 
zond de U. P. Church in 1900 hare eerste 
zendelingen de Egyptische Sudan in en 
thans bestaat het zendingspersoneel dier 
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kerk in de Sudan uit 8 zendelingen te 
Khartoum, 3 te Doleib Hill, 2 te N asoer en 
een in dit land op vacantie. Zes zendings
posten ontvangen geregeld predikdienst, 
een georganiseerde gemeente met 235 le
den is thans vrucht van den arbeid, ter
wijl in zes scholen 852 kinderen onderwe
zen worden. Op deSabbatschool worde.n 
579 kinderen onderwezen. In twee dis
pensaries werden in 1916 14,000 kranken 
behandeld. Gedurende 1916 werd door de 
inboorlingen $3,357.67bijgedragen voor 
het zendingswerk. Benevens de bovenge
noemde 14 blanke arbeiders zijn er nog 
een 24 inboorling-helpers.. Dit werk kost
te de U. P. Church verleden jaar $49,-
035.82. 

2. The Sudan United Mission. S. U. M. 
Op den 15den Juni 1904 werd de Sudan 

United Mission in Edinburg georgani
seerd. Op de eerste vergadering werd be
sloten dat een commissie van onderzoek 
gezonden zou worden naar het Berm, ri
vier terrein. De Commissie die op den 
23sten J uli 1904 gezonaen werd bestond 
uit Dr. Kumm, Dr. Bateman, J. L. Max
well en J. C. Burt. Deze commissie reisde 
zes maanden in de Sudan en tengevolge 
hiervan werden in 1908 de volgende zen
dingsposten geopend: Rumashi, Ibi, Wu-· 
kari, Donga, Salatu, Zaki-Biam, Dampar, 

. Numan, Du en Forum. 
Afdeelingen van deze zending werden 

georganiseerd in Amerika in 1906, in 
Zuid-Afrika in 1907, in Australie en 
Nieuw Zeeland in 1911 en in Denemarken 
in 1912. Vgl. onder 12, hieronder. 

In het najaar van 1913 opende de S. U. 
M. een zendingspost te Melut aan de Nijl 
rivier, 420 mijl van Khartoum, en zond 
een drietal zendelingen derwaarts om de
ze post en een drietal buitenposten in be
slag te nemen. 
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Deze S. U. M. onderhoudt een tehuis 
voor in vrijheid gestelde slaven te Ru
masha, een opleidingsschool te Wuli:ari, 
beide in Westelijk Sudan. De zendelingen 
zUn Ilenp:e~heeren. l;:milhou:Wf'rq, 1·H'HiPlY' 

ambachtslui en onderwijzers en evange-
listen. . 

Ongeveer 58 zendelingen arbeiden in 12 
posten en onder zeven verschillende stam
men. 

Tusschen Nina in het oosten van de 
Sudan en Melut in het westen van de Su
dan is een afstand van 1500 mijl vanoost 
tot west zonder een'. enkele zendeling. 
(Miss Johanna Veenstra gaat uit. van de-

. ze vereeniging.) 
3. De Sudan Interior Mission. S. I. M. 
Deze zending heeft haar oorsprong te 

danken aan een pionier zendingsgezel
schap dat het hart van de Sudan bereikte 
in 1893. Toen was er nog geen enkele 
zendeling voor al de millioenen van de Su
dan. Dit gezelschap bestond uit vier man
nen, waarvan slechts een terugkeerde om 
de zaak van de millioenen van de Sudan te 
bepleiten. De anderen vonden hun graf 
in de Sudan. Sedert dien tij d groeide de 
zendingsnel aan. Toen op 4 December 
1918 deze vereeniging haar vijf-en-twin
tig jarig bestaan vierde, rapporteerde men 
50 zendelingen 1) in het veld en arbeidde 
men op 16 verschillende zendingsposten, in 
acht verschillende talen. In elk een 'van 
die talen zijn deel<in van de Schrift ver
taald. 

Dit is een zoogenaamde "faith" zending, 
dat is, men gelooft dat de Heere zal zor
gen financieel zonder er speciaal zich op 
toe te leggen om geld te verzamelen voor 
al de behoeften van de zendingsposten. Zij 
leggen nadruk op evangelisatie arbeid, ge-
loovende dat aile andere zendingsarbeid ....•...... __ ....................... . 

1) Dit sluft zendelingsvrouwen in. 
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ondergeschikt moet zijn. Men heeft dag
scholen waarin kinderen en volwassenen 
onaerwezen worden, bijbelscholen voor hen 
die lezen kunnen en zich willen laten op
leid@ voor den zendingsarbeid. 

4. De Niger Press. Deze inrichting is 
onder· opzicht van "een zendeling en zijne 
vrouw en is gevestigd te Minna op een 
stuk grond door de Britsche regeering 
voor dat doel afgestaan. Doel van deze 
inrichting is om gedeelten der Heilige 
Schdft te drukken zoo spoedig als zij door 
de zendelingen in gereedheid gebracht 
kunnen worden. Tevens worden trakta
ten gedrukt voor hen die lezen kunnen. 
The Evangelical Publishers, van Toronto, 
Canada, ondersteunen de Niger Press. 

De zendingsposh~n worden allen in Ni
geria gevonden. 2) 

5. De Church Missionary Society. 
C. M. S. Deze vereeniging samengesteld 
uit de leden van de Episcopaalsche kerk 
van Engeland, heeft zeventien zendings
posten ih Nigeria en vier in de Egyptische 
Sudan. De eerste zendingspost in de Egyp
tische Sudan werd in Khartoum geopend." 
Daarna werden een drietal stations ge
opend in de zuidelijke Nijl streken. In 
1906 werd een station geopend te Malek, 
990 mijlen van Khartoum. De eerste be
keerling werd tien j aar daarna gedoopt. 
Het zendingspersoneel te Malek bestaat 
uit twee geordende zendelingen en een lay
man. Law, ongeveer 130 mij] van Malek, 
werd in 1912 geopend. In dit dorp zijn 
ongeveer 8000 mensch en. Hier is een ge
ordend zendeling geplaatst. In 1913 werd 
een derde post in zuidelijk Sudan g"8opend 
en weI te Tambio, een district met een be
volking van 83,000. Twee geordende ZQn-

2) Zie traktaten dit raport vergezellende. Zie 
teven8. kaart voor de pluts. 
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del!ngen en een layman zijn luer geves-
tigd. '. 

6, De Christian and Missionary Alli
ance. C. M. A. 

Deze zending voor een groot deel het 
gevolg van den arbeid van Dr. A. B. Simp
son van New York, heeft onderscheidene 
zendingsposten in westelijk Afrika en 
heeft ongeveer een j aar geleden een zen
dings post geopend in Fransch Sudan. Het 
heeft slechts een post in de Sudan en het 
rapport dienaangaande is nog niet gepubli
ceerd zoodat wij aangaande de plaats en 
het weJ:k aldaar niets meer bizonders kun
nen melden. 

7. De Africa Inland Mission. A. I. M. 1) 
Daar deze zending ook van plan is om 

zoo spoedig mogelijk zendingsposten in de 
Sudan te openen geven wij een korte be
schrijving van hun werk. In 1893, den 
12en November ging Rev. Cameron Scott 
met een klein zendingsgezelschap naar de 

'binnenlanden van Afrika. Men vestigde 
zich ongeveer 200 mijl van Mombassa, 
3000 voet boven de zee en binnen tien 
maanden had men vier zendingsposten be
zet. Z ware beproevingen volgden. Op 
den 4den December 1895, stierf Scott aaIl 
een van de Afrikaansche ziekten. Spoe
dig daarna gaven twee anderen hun levan 
en drie van de zEndingsposten moesten ge
sloten worden tengevolge van honger
snood en gebrek aan arbeiders. Een zende
ling was overig, maar nu gaf de Heere uit
komst en men spreekt van wonderlijke ge
bedsverhooring in dit werk. Op dit oogen
blik wordt door de A. I. M. zendingswerk 
verricht in Britsch Oost-Afrika, Duitsch 
Oost Afrika en de Belgische Congo, ter-' 
wijl plannen beraamd zijn om werk In de 

1) Dit is een van de zendingsvereenigingen 
waarvan Dr. Kumm spreekt in Deel I afdeeling 
evan dit rapport. 
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. Sudan te aanvaarden. De vereeniging heeft 
thans 20.0. zendelingen en 30.0. inboorling 
evangelisten en men werkt op 32 zendings
posten. Dit is ook een van de "faith" zen
dings en zendelingen worden nitgezonden 
zoo snel als de Reere op 't gebed de noo
dige fondsen beschikbaar stelt. 

8. De Sndan Pioneer Mission. S. P. M., 
is een Duitsche zendingsvereeniging die 
v66r de oorlog in de Sudan arbeidver
richtte. 

9. De Mennonieten en Cambrigde Uni
. versity hebben slechts een paar posten in 
de Sudan en weI in Nigeria. 

10. De North Africa Mi.ssion strekt 
zich uit in haar arbeid van Algieria tot aan 
de Nijl. Ret heeft 64 zendelingen in het 
veld. 

11. De Roomsch Katholieken hebben 
enkele posten in Egyptisch Sudan. Voor 
nadere beschrijving van de Roomsche 
Zending in Afrika zie The Christian Oc
cnpation of Africa, pag. 17. 

12. Nederlandsche Gereformeerde 
Kerk van Znid-Afrika. 

Tot op 1 Juli 1916 was het zendingswerk 
van de Nederlandsche Gereformeerde Kerk 
van Zuid-Afrika deel van de Zuid-Afri
kaansche tak van de Sudan United Mission. 
Of schoon deze tak van de Sudan United 
Mission blijft voortbestaan, is de N ederl. 
Geref. Kerk met goedkeuring van de Sudan 
United Mission op zichzelf gaan werken in 
Tiviland, in Nigeria, niet vel' van de grens 
van Kamerun. Redenen van hun zelfstan" 
dig optreden wordt door de N. G. K. opge
geven in het feit dat de kerk niet het recht 
had invloed aangaande de leer uit te oefe
nen. 

Een achttal zendelingen van de N. G. 
Kerk arbeiden thans in de Sudan aan de 
Benue rivier. Ret werk bestaat in predi
king, industrieelen arbeeid en schoolonder-
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wijs. De eerste inboorling bekeerlingen 
werden op 31 December 1917 gedoopt. Men 
is reeds begonnen met de vertaling van het 
N. Testament. Een zendeling-geneesheer 
heeft men niet, of schoon men pogingen in 
het werk stelt om de medische zending uit 
te breiden. Op industrieel gebied zoekt een 
der zendelingen (een boer) de inboorlingen 
te onderwijzen. 

De Tivi-stam (Munchi) heeft een bevol
king van ongeveer 300,000 en is een van de 
grotoste stammen van noordelijk Nigeria. I 

ne Neder!. Geref. Kerk arbeidt thans on
der deze stam slechts op twee plaatsen en 
heeft dus een groote taak voor zich. Vijf 
inboorling-evangelisten worden opgeleid 
voor den arbeid. Daar' deze stam zeer 
groot is en het gevaar van het Mohamme
danisme dreigt, zoude het mogelijk zijn 
ongetwijfeld. om met de Zuid-Afrikaansche 
kerk te arbeiden. Correspondentie dien
aangaand is reeds door de commissie met 
de N eder!. Geref. Kerk begonnen. 

Van de twaalf genootschappen hovenge
noemd arbeiden vier in/de. Egyptische Su
dan. Die vier zijn: U. P., S. V. M., C. M. 
S., en Roomsch Katholieken .. 

III. HET WERK 

A. Verschillende methoden van Ar
beid. In de poging om het evangelie te 
brengen aan de volkeren der wereld word'!; 
gebruik gemaakt, van verschillende metho
den, zooals evangelisatie, medisch werk, 
't geven van school onderwijs in lagere en 
hoogere graden, industrieelen arbeid, werk 
van Iiefdadigheid, verspreiding van lees
stof en arbeid ten doel hebbende verbete
ring op sociaal gebied. 
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In de Sudan worden deze methoden al
len min of meer gebruikt, ofsehooI\. verre
weg het meerendeel der zendelingen in 
evangelisatie arbeid bezig zijn. Dit is 
zeer waarschijnlijk toe te schrijveI\. aan 
het feit ,dat deel van den arbeid in de Su
dan verricht wordt door ,;Faith Mission," 
en ten tweeden omdat de zendingsarbeid in 
de Sudan slechts enkele jaren heeft be
staan. De oudste zendingsvereeniging in 
de Sudan heeft pas 25 jaar aldaar gear
beid. 

B. De methode die wij aanbevelen. 
Als 'Commissie zouden wij willen aanbe
velen dat althans vooreerst nadruk gelegd 
wordt op de evangelisatie arbeid en me
disch werk en stellen derhalve in een an-

, der deel van' dit rapport voor om minstens 
drie geordende zendelingen, een genees
heer, een onderwijzer en een ziekenver
pleegster uit te zenden als het kleinste 
getal. Dit advies is gebaseerd op de vol
gende redenen. 

a. Aile vereenigingen of kerken thans 
arbeidende in de Sudan maken gebruik 
van deze methoden. 

b. De financieele draagkracht van on
ze kerk schijnt opdit oogenblik geen groo
ter werk te waarborgen. 

c. Deze methode geeft de zendelingen 
gelegenheid om de taal te bestudeeren, om 
de Heilige Schrift zoo spoedig mogelijk in 
dezelve over te zetten. 

C. Onkosten verbonden aan zulk een 
zendingspost. 

Deze onkosten hangen af van den al'
beid. Sommige vereenigingen rekenen de 
onkosten per zendeling op $300 per jaar 
voor de oorlog en zelfs nog mindel'. An
deren woals de U. P. Church en de Sudan 
United Mission rekenen op ongeveer 
$1500. Dit houdt in de onkosten verbon
den aan het huren van inboorlingen tegen 
25c per dag om arbeid te verrichten die 
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anders de zendeling zelf moest doen in zijn 
alreeds beperkten tijd gedurende den dag. 
Dit houdt ook in de onkosten verbonden 
aan vervoer. 

Al de zendingsboards of vereenigingen 
zenden de zendelingen voor een m.aand of 
meer, indien mogelijk, naar een sanato
rium in de bergen. Dit is noodig voor de 
gezondheid en moet gerekend worden bij 
de onkosten. 

Daar ,onze kerk in het verleden hare 
zendelingen 'n gemiddeld salaris heeft ge
geven, geven wij hier de cijfers van de 
onkosten der United Presbyterian Church 
in Anglikaans~he Sudan:-

Salaris voor de geordende en niet geor
dende zendelingen voor het eerste termijn, 
$1400 en voor het tweede $1500 . Onkos
ten verbonden aan een post met drie ar
beiders $1800 per jaar. 

Sommige zendingsvereenigingen betalen 
de ongehuwde zendelingen ongeveer de 
helft van dat der gehuwden. Aan de ge
huwden wordt $100 bovendien gegeven 
voor elk kind in het gezin. 1) 

D. Grootte van het werk. 
Daar het veld op zichzelf feitelijk geen 

grenzen kent en daar het aantal zendelin
gen en zendeling-helpers in onze kerk een 
veel grooter getal is dan wij meenen dat 
de kerk moed zal hebben om uit te zenden,· 
meenen wij de uitgestrektheid van het 
werk voor de volgende jaren te moeten me
ten bij de financieele draagkracht onzer 
kerk. Andere zaken die wij weI hebben 
te overdenken in dit opzicht zijn de onkos
ten verbonden aan:-

L Onze Theologische School, beoogen
de de opleiding van' mannen voor den 
dienst des wt)ords. 

2. Inwendig zendingswerk en Stads
zendingswerk. 

1) Zie bijgaande brieven. 
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. 3. J oden zendingswerk, vooral waar 
. zulks nu door ons als kerkgenootschap in 
Chicago en in Paterson wordt gevoerd en 
wij niet geIijk voorheen het Joden zen
dingswerk van een andere vereeniging 
steunen. 

4. AI het werk der Iiefdadigheid, of
schoon niet strikt kerkelijk, roept om 
fondsen. 

5. Ons Indianen zendingsveld diende 
een voldoende som verzekerd te worden om 
het zendingseigendom vrij van schuld te 
houden en om het werk.in de toekomst op 
behoorIijke wijze voort te zetten. 

6. Wij rekene.n ook met onze Christe
Iijke Scholen in lager en hooger onderwij s, 
Academies en Colleges. 

Al deze zaken in het oog hebbende zijn 
wij overtuigd dat indien onze Kerk tien
den gaf van haar inkomen (en dit is toch 
weI hetminste dat wij mogen geven) wij 
zouden aarzelen het budget voor onze bui
teulandsche zending te stelleri op $3 per 
huisgezin per jaar voor de volgendB tien 
j aren. Terwille van de aangroei der kerk 
en de nood van het veld kan dit budget 
door de Synode daarna verhoogd worden 
al naardat de Synode dan mag besluiten. 

Het speciale fonds in de laatste maan
den bijeenverzameld moest gebruikt wor
den voor de onkosten verbonden aan 't ope
nen van het veld, vervoer van zendelingen 
en benoodigdheden, het oprichten van ge
bouwen en wat dies meer zij. 

E. Het Zendingspersoneel 
1. GeteJ.. Hoevele personen moeten on

ze eerste zendingsgezelschap uitmaken? 
a. Uwe commissie zou gaarne ziendat 

er niet minder dan tien personen zoo spoe
dig mogeIijk na de Synode naar de Sudan 
uitgezonden werden. Wij gelooven dat 
zulks wenscheIijk zou zijn met het oog niet 
alleen op de schreiende behoefte op het 
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zendingsveld, maar ook op de goede uit. 
komst van de onderneming zelf. Een pio
nier zendingsgezelschap staat aan vele ge, 
varen bloot, en als het getal zendelingen 
slechts luttel is. aan het begin, dan be
staat de mogelijkheid da:t de gansehe 
onderneming op een mislukking zal uit· 
loopen. En het is voor ons volk ook 
zeer wei mogelijk om zulk een getal 
uit te .zenden. Mogelijk met het ~Og. 
op de financien, zooals in II van dit rap
port, in verband met VII wordt aange
toond. Ook mogelijk met het oog op de 
werkkrachten die beschikbaar zijn voor de 
zending. (Zie Hoofdstuk VI over "Onze 
Stndent Volunteers.") 

b. Indien, echter, de Synode zou mee
nen dat sen kleiner g-etaJ Gill mee te be
ginnen meer gewenscht is, dan zouden wij 
het minimum op zes meenen te moeten 
stellen. Het is ongewenscht om met een 
kleiner getal te beginnen, omdat e1' dan ge· 
vaal' bestaat dat het werk eenigszins een
zijdig ontwikkeld zal worden. En het is 
uiterst moeilijk om met minder te begin
nen met het oog op de noodige "fur
loughs." Minder dan twee huisgezinnen 
konden toch moeilijk een verafgelegen 
post bezetten, en begint men met minder 
dan drie, dan blijven er geen twee over 
wanneer een' er van een "furlough" neemt. 

2. Om een post in de Sudan naar be
hooren te kunnen bezetten moeten er on
der ODZe eerste zendingsgezelschap gevon-· 
den worden:' doktar, geordend leeraar, 
nurse, onderwijzer, industrieele zendeling. 

3. Benoeming. De Synode belaste eeni
ge gemeenten of groepen van gemeenten 
met de taak zendelingen voor dit nieuwe 
veld te beroepen of te benoemen. Zijn er 
gemeenten of groepen van gemeenten die 
de financieele verantwoordeli.ikheid voor 
een buitenlandsche zendeling op zich willen 
nemen, dan kunnen die gemeenten ook de 
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ontvangen of wat de zendelingen uit pri
vate bronnen ontvangen boven hun sala

. ris. 2) 
Verder heeft de afstand naar het bine 

nenland en de stijl van bouw heel wat te 
doen met de prijzen. De S. U. M. en de 
U. P. Church doen gebouwen verrijzen die 
beide duurzaam Em geriefelijk zijn terwijl 
anderen meer bouwen om bescherming dan 
geriefelijkheid. 

IV. VERHOUDING TOT DE UNITED 
PRESBYTERIAN CHURCH 

Wij gaan van de besliste overtuiging nit 
dat er medewerking met the United Pres
byterian Chureh of met The Sudan United 
Mission of met beide moet zijn, zullen wij 
ons zendingsveld effectief kunnen bewer
ken. En wij meenen daarin op hetzelfde 
standpunt te staan waarop onze kerk nu 
staat met betrekking tot ons Indianen zen
dingswerk. Daar hebben wij reeds S8-
menwerking met andere kerken, en de Sy
node van 1918 heeft zelfs besloten tot 
meerdere samenwerking, namelijk e\m 
Union Training School. . 

A. Er zijn verschillende graden van 
medewerking mogelijk: 

1. De eene kerk kan voor het zendings-
_ werk van een andere kerk collecteeren. Zoo 

deden bijvoorbeeld onze vaderen v66r dat 
wij een eigen zendingsveld hadden. Col
lecten werden opgenomen voor de zending 

. der Gereformeerde kerken van Nederland. 
Strikt genomen, echter, is dit geen mede
werking. Het is slechta subsidie verlee
nen aan het werk van een ander. 

2. Een tweede mogelijkbeid bestaat. 
De eene kerk kan zendelingen beroepen, 
uitzenden en financieel ondersteunen, om 

2) Zie reglement van Africa Inland Mission 
met dit rapport gaan4e. 
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. te werken· op het veld van een ander, on
der beheer van den "Board" van .die ande
re kerkgenootschap. Zoo doen bijvoor
beeldverschillende kerken en corporaties, 
die inedewerken op het gebiedvan "The 
Arabian Mission." 

3. Een derdemogelijkheid is dat een 
kerk haar eigen zendelingen heeft op ham', 
eigen veld en onder haar eigen beheer, 
maar dat die zendelingen daar werkzaam 
zijn met goedkeuring van en in medewer
king met de zerrdelingen van andere ker
ken die arbeiden in naastbijgelegen velden. 
Op die wijze werken al de voorname zen
dingdrijvende kerken samen. 

E. Zooals wij ons de medewerking met 
de United Presbyterian Church (of, muta
tis mutandis met The Sudan United Mis
sion) voorstellen, is zij in het algemeen 
als voIgt: ' 

1. In Amerika zou er geregeld corres
pondentie zijn tusschen The Board of For
eign Missions of the U. P. Church en de 
deputaten die wellicht door de Synode be
noemd znllen worden om de buitenland
sche zending te behartigen. Doel van zul
ke correspondentie is (a) dat wij profijt 
mogen trekken van hunne ervaringen; 
(b) om zooveel mogelijk tot eenheid te ko
inen met betrekking tot zending "poli
cies"; en (c) om vooral met hen mede te 
werken wanneer onderhandelingen met het 
Amerikaansche of Engelsche gouverne
ment aangegaan moeten worden. 

2. In de Sudan zouden onze zendelin
gen zooveel mogelijk medewerken met de 
zendelingen der U. P. Kerk. Aan het be
gin reeds zou hun raad g€!zQcht worden in 
het kiezen van de streek die wij bearbei
den zullen, zoowel als in het kiezen van een 
geschikte bouwplaats. De noodige onder
handelingen met de overheid zouden niet 
dan in overleg met die zendelingen onder
nomen worden. In het leeren van de taal, 
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in het nemen van maatregelen voor de ge
zondheid, in het verkrijgen van "supplies," 
en al soortgelijke gelegenheden, zouden 
onze zendelingen onnoemelijk veel gehol
pen kunnen worden door die welwillende 
broeders. Maar vooral in het houden van 
comerenties, waar men niet aileen het 
werk en de problemen kon bespreken, 
maar ook tot elkaars geestelijk opbouw 
kon ru-beiden, zou de medewerking op het 
veld vruchtbaar zijn voor onze zendelin
gen. Volgens onze bescheiden meening zou 
onze kerk een groot~ fout begaan indien 
zij deze gelegenheid oin met de U. P. broe
ders te arbeiden niet dankbaaraanvaard
de. 

Dat zulk een medewerking mogelijk is, 
blijkt overvloediglijk uit de actie genomen 
11 Nov. 1918 door The Board of Foreign 
Missions of the U. P. Church. Zie 
Hoofdstuk I, waar dit besluit in zijn ge
heel weerllelleven wordt. ' DeZ<' hroed"r. 
hebben ook al door daden bewezen wat zij 
in die woorden betuigden. 

V. ONZE "STUDENT VOLUNTEERS" 
Eenvan de gronden waarop de Synode 

van 1918 besloot om "stappen te nemen tot 
het aanvaarden van een eigen zendingsveld 
in het buitenland," luidt: "dewijl een ge
noegzaam aantal arbeiders studenten on
zer school en leden onzer kerk studeerende 
te Brooklyn, N. Y., waarborg geven dat 
wij voor de toekomst genoegzame arbei
ders kunnen krijgen. In verband hiermee 
kan het zijn nut hebben deze beweging 
verder toe te Iichten. 

Er bestaat onder de studenten van onze 
Theologische School en Calvin College een 
vereeniging, die den naam draagt van 
"Student Volunteer Band." Lidmaatschap 
in deze vereeniging is beperkt tot diege
nen, die de verklaring afieggen, "It is mj 
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purpose, if God permit, to become a mis
sionary." Dat wi! zeggen, "het is mijn 
voornemen, indien God het toelaat, om zen
deling te worden.': 

Deze vereeniging werd georganiseerd 
bijzonder met het oog op de heiden zen
ding. Maar toen de organisatie plaats 
greep in het najaar van 1915, was het ge
tal dergenen die zich voor de heiden zen
ding voorbereidden nog klein, dus werd het 
lidmaatschap open gesteld voor alle soor
ten van toekomstige zendelingen, n.1. 
stads-, binnenlandsche-, J oden-, Indianen
en buitenlandsche zendelingen. In al de 
werkzaamheden van de "volunteers," echo 
tel', werd den nadruk steeds op de heiden 
zending geplaatst. En geheel zonder op
zet of spe-ciale bearbeiding of opwekking, 
was de leiding des Heiligen Geestes alzoo, 
dat allen die zich tot de heiden zending ge
roepen achtten, de voorkeur gaven aan de 
buitenlandsche zen ding. Wij zeggen met 
opzet dat zij de voorkeur gaven aan een 
buitenlandsch veld, want, op enkele uitzon
deringen na, hebben zij zich allen bereid
willig verklaard te gaan daar waar de kerk 
hen zenden zou. Zij verstonden het weI 
dat de mogelij'kheid taen nog bestand dat 
onze kerk zich geheel zou toeleggen op de 

. Indianen zen ding. Zij wilden bepaald de 
leiding des Heilige:h Geestes volgen in hun 
eigen persoonlijk leven, maar zij hadden 
ook een oog voor de lei ding des Heiligen 
Geestes in ons kerkelijk leven. En zoo 
immer mogelijk, wilden zij allen zendelin
gen worden in onze eigene kerk. Zij er
kenden dat het toch ook niet buiten de 
voorzienigheid Gods was dat zij in de 
Christelijke Gerefol"meerde Kerk geboren 
en gekweekt waren. 

"The Student Volunteer, Band" begon 
met negen leden. Elk jaar kwamen er 
nieuwe leden bij. Vooral sinds de Synode 
van 1918 besloot om stappen te nell;len tat 

( 
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het aanvaarden van een eigen zendings
veld in het buitenland kwamen velen er toe 
om de Stndent Volunteer verklaring af te 
leggen. De "Band" telt nu 27 leden. Twee 
van hen, zelf zonen Israels, willen hun Ie
ven wijden aan de Joden zending. Een 
broeder houdt zich v66r stadszendeling te 
worden. Enkelen hebben nog niet besliat 
aan welke tak van zendingsarbeid zij zich
zelven geven willen. Maar al de anderen 
voeleri zich geroepen om zendelingen onder 
de heidenen te wordlln - somrnigen ala 
leeraars, sommigenals medici, sommigen 
willen beide waardigheden bekleeden. 

In Juni 1919 werden drie van daze Volun
teers gegradueerd van onze Theologisehe 
School. Twee zijn van plan om in de medi
cijnen te studeeren. dus zal hat tninstens 

. vijf jaar duren eer zij klaar zljn voor het 
zendingsveld. De andere broeder is nu 
klaar voor het zendingsveld, maar daar on
ze kerk thans geen behoefte schijnt te heb
ben aan zendelingen, zal hij wellicht een 
Il""mppnte h"dienen. 
. In Juni 1920 zullen er waarscl).ijn1ijk 
twee Volunteers klaar komen met hun stu
dies aau onze Theologische School: en voor 
het volgende jaar bestaat er aile kans dat 
er vijf zulJen zijn. Wi! onze kerk deze 
schoone gaven en talenten en deze gewijde 
levens gebruiken tot de uitbreiding van 
Gods Koninkrijk? 

Maar wij hebben nog meer Volunteers. 
Aan "The Union Missionary Training In
stitute," Brooklyn, N. Y., studeeren er 
thans dertien leden van Christelijke Gere
formeerde kerken. Zij ontvarigen daar een 
praktische opleiding voor zendingswerk. 
Die derlien jonge manuen en vrouwen heb
ben zich ook georganiseerd in een "Student 
Volunteer Band," op denzelfden grondslag 
en met dezelfde verklaring als de Student 
Volunteers in Grand Rapids. Zij zijn al
Ien gewillig te arbeiden waar de. kerk ze 
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ook gebruiken wi!. Onder hen zijn er ook 
die bepaald de voorkeur geveu aan een 
buitenlandsch veld. . 

NoQ' mp,pr lrunnen wii toevoes;ren aan -dp 
lijst van onze Student Volunteers. Aan de 
bekende Moody Bible Institute van Chicago 
studeeren er thans elf leden van Christe
lijke Gereformeerde kerken. Twee van 
die elf hebben zich duidelijk uitgesproken 
als Volunteers voor de buitenlandsche zen
ding. Een, een "graduate nurse," heeft 
zich voorgenomen binnenlandsch zendings
werk te verricht,en voor The Presbyterian 
Church in Kentucky. Een is een vrijwil
liger voor ons eigen Indianen zen dings- . 
werk in het zuidwesten, en geheel haar op-
leiding is daarop gericht. . 

In dit artikel spreken wij. aileen van de 
Volunteers die nog op school zijn, en zwij
gen van die Volunteers die reeds hun stu
diejaren doorloopen hebben en elders een 
werkkring hebben moeten zoeken. 

De vraag is slechts: wi! onze kerk deze 
jeugdige krachten en heerlijke gaven ge
brui\!:en tot de uitbreiding van het Gods
rijk? 

Wij meenen deze feiten moeten door on
ze Christelijke Gereformeerde kerkleden 
en leiders ingedacht worden. Wij verge
ten daarbij de les der historie niet. De er
varing heeft ons geleerd, dat niet allen die 
begonnep. te studeeren voor zendeling, het 
zendingsveld bereikt hebben. De vraag nu 
daargelaten of het altijd hun schuld was 
of soms ook de schuld was van de kerk, de 
feiten die wij boven genoemd hebben blij
ven toch feiten. ,De Geest leidt de Kerk. 
Maar.in die leiding gebruikt de Geest ook 
middelen. Zijn die jonge menschen ons 
soms gegeven om ons op onze zendingsroe
ping te wijzen? Wie zal durven beweren, 
dat deze spontane beweging geen groote 
beteekenis heeft voor de Christelijke Gere
formeerde Kerk? 
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VI. ONZE FINANCIEELE DRAAG
KRACHT 

Volgens de officieele statistieken van de 
Vereenigde ,Staten heeft, "on the aver
age," elke man, vrouw en kind in ons land 
een jaarlijksch inkomen van $400. Op 
grondslag hiervan willen wij eens uitre
kenen of wij financieel sterk genoeg zijn 
om een buitenlandsch zendingsveld er bij 
te hebben . 

. In het algemeen genomen is ons volk 
niet rijk, en onze huisgezinnen zijn ge
woonlijk groot. Dus om zeker te zijn dat 
wij binnen de waarheid blijven, willen wij 
als onze basis aannemen dat elk een van de 
92,773 Christelijke Gereformeerden in 
Noord Amerika een jaarlijksch inkomen 
heeft van $200. Zoo krijgen wij de vol
gende getallen: 
Jaarlijksch inkomen van aI ons yolk 

tezamen ............................................ ~18,554,600.00 
Indien wij allen, tienden gaven aan 

den Heere zou dat bedragen de 
sQm van _. __ .. _ .............. __ .. _. ___________ . __ ._. 1,855,460.00 

Stel eens dat de helft van die tien-
den noo'dig war'en voor alle ker- . 
kelijke onkosten . _________ . ____________ .' .. ____ ·927,730.00 

Dan kon de andere helft besteed 
worden aan zending en zaken 
van barmhartigheid ........................ 927,730.00 

Twee derden daarvan konden dan 
gebruikt worden voor binnenland
sche zending 'en zaken van barm-
hartigheid .......................................... 618,486.6~ 

Dan bleef er nog over voor de' hei-
den zending ...................................... 309,243.33 

Verleden jaa:r hebben wij voor de 
Indianen zending gegeven ong-e-
veer ................. '-................................. 52,500.00 

Dus kunnen wij best onze gaven 
voor de zendi:gg onder de India-
nen bijna verdriedubbelen .. _......... 150,000.00 
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En ook een gelijke som· wijden aan 
de ~uitenlandsche zending ______ ........ 150,000.00 

Dan zouden wij nog in de zendings-
kas een batig saldo hebben van .. __ 9,~.33 

SLOTWOORD VAN DEEL I 
Brieven en rapporten aangehaald in dit 

rapport hopell wij met eenige kaarten van 
de zendingsterreinen aan de Synode voor te 
leggen. 

Hoofdstukken II, III en IV werden ge
schreven in de overtuiging dat onze argu
menten in Hoofdstuk I voldoende waren. 
Daarom hadden wij weinigjnformatie aan
gaande Chinagegeven. Daar het ons bleek 
dat men gaarne meer informatie aangaan· . 
de China had gehad laten wij als Deel 11 
van ons rapport een meer volledige be
schrijving van China als zendingsveld 
volgen. 

De Synodale Commissie voor Zen
ding in Midden-Afrika of China. 

LEE S. HUIZENGA 
J. C. DE KOHNE 
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DEEL II. 

RAPPORT VAN DE COMMISSIE VOOR ZENDING IN 
CENTRAAL AFRIKA EN CHINA. 

CHINA. 

China is een van de oudste volkeren der wereld. De 
vroegste geschiedenis van dit yolk ligt voor duizende jaren 
5n nevelen gehnld.. Of schoon Chinazijn eigen geschreven 
geschiedenis en literatnur had en een vrij hooge beschaving 
had, was dit groote land een eenw geleden grootendeels on
bekend aanhet overige van de wereld. 
. Naam. De oorsprong van den naam China is onbekend. 
Volgens sommigen ontving China zijn naam van het Ch'in 
vorstenhuis, een vorstenhuis dat in het westen van China 
zich kracbtig ontwikkelde. Zooals men welHcht weet, werd 
de naam van China voorheen onder de Chineezen zelf niet 
gebrnikt. Men noemde zich hetCentrale Rijk of andere 
bloemrijke namen. In de laatste jaren is de naam China van .. 
het westen tot China overgekomen. 

Provincien. China, zooals onder ons mee~tal bekend, 
bestaat uit de volgende achttien provincien: Chihli, Shansi, 
Shantnng, Kansu, Shensi, Honan, Kiangsu, Anhwei, Szech
wan; Hupeh, Checkiang, Yunnan, .Kweichow, K-wangsi. Fu
kien, Kwansi, Kwantung, Hunan. Spreekt men van China 
in zijn geheel, dan worden de volgende groote staten nog 
aan de achttien provincien van China toegevoegd: Man-· 
churia en Mongolia ten noorden, en Sinkiang en Tibet ten 
westen. 

Grootte. Gehed China is ongeveer 4,300,000 vierkante 
mijlen groot. Het is veel grooter dan Europa, en ongeveer 
half zoo groot als Noord Amerika.De achttien provincien 
zijn slechts 1,500,000 vierkante mijlen, of ongeveer half 
zoo groot als de Vereenigde Staten van Noord Amerika. 

Bergen. China is een land vanhooge bergen in het 
westen, die afdalen in de vlakten van oostelijk China. China 

, 
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is met het aangezieht naar het oos\en gekeerd. lnhet noor-' 
den, in Shantung, is een bergketen 5,060 voet hoog, maar in 
het westen, in Tibet, zijn bergtoppen die van 10,000 tot 20,-
000 voet boven de zee verrijzen. In het zuiden vim China 
zijn ook bergketenen die tot in de provincien van Ynnnan' 
en Fukien reiken, en die in Fukien bijna 10,000 voet hoog 
zijn. De hooge Atlas bergen, in noordwestelijk China, zijn 
voor China een beseherming tegen Rusland' en de Hima
layas, in r-et zuidwesten, zijn zulks tegen Indie. ' 

Rivieren. In deze bergen vindt men de bronnen van 
China's groote rivieren. China heeft vele rivieren die voor 
het meerendeel van het noorden en het westen in een ooste
lijke riehting vloeien en zieh in de zee onthisten. De twee 
grootste rievieren iiji:J. de Hwang-ho, of Geele rivier, en de 
Yangtze-kiang. De Geele rivier is ongeveer 2,400 mijllang 
en de gesehiedenis zegt, dat deze rivier in 2,500 jaar haar 
bedding negen maal heeft veranderd. Deze rivier over
stroomt af en toe hare oevers. In 1887 verloren 1,000,000 
menschen hnn leven terwille van het hooge water. De 
Yangtze-kiang is China's grootste rivier. Deze rivier, 2,900 
mijllang, doorkruist China en vloeit in de Geele zee. Groote 
steden vindt men aan de oevers van deze rivier, die voor 
1,000 mijl bevaarbaar is voor stoomschepen. 

Zeekust. De zeekust van China is in een halve-cirkel 
vorm en is ongeveer 2,000 mijl, en heeft een aantal goede 
havens. Het groote eiland Formosa ligt tegenover de pro
vincie Fukien, en wordt van Fnkien geseheiden door een 
kanaal ongeveer 100 mijl breed. In het noord-oosten van 
China is een groote aangespoelde vlakte. Deel van Shan- ' 
tnng was vroeger een eiland, maar door de aanspoeling van 
land is het met het vasteland verbonden. Deze stree);: aan
gespoeld land is van 200 tot 500 mijl breed, en ongeveer 
750 mijl lang, zich uitstrekkende van Peking tot aan de 
delta van de Yangtze-kiang rivier. 

Klimaat. Terwille van de hooge bergen en de vlakten. 
terwille van het verre noorden en het zuiden, vindt men in 
China elm verseheidenheid van klimaat zooals wij dat ook 
in de Vereenigde Staten aantreffen. Het noorden van 
China, waarin de hoofdstad Peking gevonden word!, heef! 
een matig klimaat zooals in no~n'delijk Enropa of de noar-
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delijke Staten van ons land. Het zuiden van China, waarin 
men Canton vindt, heen een tropisch klimaat, de zomers 
heet, en de winters damp en koud, maar weinig of geen 
vorst. In China heeft men een droog en een nat seizoen. 
In zuidelijk China heginnen de regens in Maart en eindigen 
in Juli. Er isveel meer regen in het zuiden dan in het noor
den. Wanneer China weinig regen ontvangt in het regen
seizoen, heeft men een hongersnood te wachten. 

Bevolking. De hevolking van China wordt geschat op 
400,000,000. De streken van China langs de Yangtze"kiang 
tellen ongeveer een-derde van de gansche hevolking, of on
geveer 490 per vierkante mijl, terwijl in Mongolia en Sin
kiang de hevolking slechts 2 per vierkante mijl is. Shan
tung, in het no orden, is het dichtst bevolkt, met 683 per 
vierkante mijl, en Fukien, in het zuiden, met 494. Som
mige deelen in het oosten van China zijn het dichtst hevolkt 
van geheel de wereld, terwijl in het westen er provincien 
zijn die slechts een zeer kleine bevolking hebben. Het Chi
neesche yolk emigreert gaarne, en in Mongolia, Manchuria 
en Tibet vindt men reeds groote Chineesche nederzettingen, 
waar de Chineezen zich vooral op de landbouw toeleggen. 

Op socieel gebied is er groote verandering gekomen in 
China sedert de Russische-Japaneesche oorlog, in 1905-1906. 
Vroeger werden de blanken "westersche barbaren" ge
noemd; thans zoekt men de westersche beschaving snel in 
te voeren. Het sociaal systeem van vroeger ondergaat 
groote verandering. Of schoon het huisgezin ook thans nog 
in China het spoel is waar alles om draait, wordt toch in den 
laatsten tijd hoe langs zoo meer nadruk op den staat gelegd, 
zoodat de staat thans het school-systeem in handen neemt 
en voor het onderwijs van het kind zoowel als voor hooger 
onderwijs begint te zorgen. 

Op politiek terrein is er nog geen vastheid. Op het 
oogenblik is China een republiek, maar inwendige strijd 
tusschen het noorden en het zuiden brengt veel onvastheid 
met zich mede. 

De Chineezen een Geheel Eenig Volk. In vele opzich
ten is China een geheel eenige natie. Het eerste dat u treft 
is de dichte bevolking, de massas, die als bijen in een bijen
zwerm door elkaar krioelen en als een sterke solidariteit 
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zich openbaren, een eenheid die voor eenwen heleft bestaan, 
en die dit groote yolk tot een eenheid maakt zooals geen 
andere natie. Of schoon er een schijnbaar onoverkomelijke 

. klove bestaat tnsschen de verschillende klassen op sociaa! 
terrein, is er toch boven dit alles een eenheid geheel het 
geele ras eigen. Of schoon het yolk over het algemeen vlij
tig is, leeft nochtans een groot deel in armoede. China is 
een zeer conservatief land, wil van weinig verandering we
ten, ofsehoon hierin in de laatste jaren eene aanmerkelijke 
verandering in is gekomen. Verder kan men niet altijd ten 
volle op den Chinees aan. Hij spreekt altijd de volle waar
heid niet, laat n vaak in het duister, zoekt u vaak van het 
spoor Ie brengen. Er is een essentieel versehil tussehen de 
Oostersehe en de Westersche beschaving. De Westersche 
besehaving weet van geen stilstand. Het is een rusteloos 
jagen, en ziet maar al uit naar verandering en verbetering, 
In het Oosten, in China hijvoorbeeld, zoekt meu rust en 
evenredigheid. Men is tevreden met wat de voorouders 
hadden. Het rusteloos jagen van Westersehe volken kent 
men er niet. Een yolk nU dat eeuwen zulke karaktertrek
ken heeft bezeten, verrijst nu in de laatste jaren uit deze 
slaap. Zal het conservatieve China de progressieve Wes
tersche beschaving kunnen hanteeren? 

Nijverheid. In China legt men zich voora! toe op den 
landbouw,zij het dan ook nog min of meer primitief. Door 
lrrigatie weet men bet land te bewateren eu is er overvloe
dig regen in het regenseizoen, dan is er voldoende water 
voor irrigatie totdat de oogst ingezame!d is. Katoen, graan, 
rijst, suiker, boonen, thee, en groenten worden verbouwd. 
China is bekend terwille van de zij de en het opium, die in 
groote hoeveelheden de wereld wordt ingezonden. 

V"rvoer. China is een land met vele rivieren en van 
ouds werden deze gebruikt als wegen van vervoer. Een 
groot dee! van China's bevolking woont zelfs 01' de vaartui
gen, die de rivieren bevaren en de groote steden langs de 
oevers aandoen. Gelijk de groote muur in China, die China 
tegen 'de vroegere indringers van het noorden beveiligde, een 
belangrijk werk is, zoo is ook het Groote Kanaal in China, 
door de Chineezen van vroeger gebouwtl, van het oogpunt 
van vervoer van zeer groote beteekenis. Dit kanaal is 1,200 
mijl lang. Op sommige plaatsen is het 100 voet breed en 
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heeft van 7 tot 13 voet water. Het water komt van de rivie
ren en de meeren. Het oudste gedeelte van dit kanaal is 
geruimen tijd v66r onze Christelijke jaartelling reeds ge
graven. 

De wegep. van China zijn over het geheel niet bizonder 
geschikt voor het vervoer van groote en zware vrachten .. 

Spoorwegen heeft China niet veel. In 1876 werd met 
de bouw van spoorwegen een aanvang gemaakt. Thans 
heeft China ongeveer 6,000 mijl spoorhaan en 2,273 mijl in 
aanbouw. 

Telegrafisch zijn al de groote steden van China ver
bonden. Ongeveer 40,000 mijl telegraaf lijnen maakt hel 
vervoer van berichten mogelijk tot in aile belangrijke dee-
len van Cbina. . 

De postdienst in China is vrij compleet, of schoon de 
spoed weI iets te wenschen overlaat. V66r 1897 bediende 
China zich in den postdienst van loopers, die brieven te voet 
bezorgden over geheel het land. Thans heef! men in China 
9,103 postkantoren door het land verspreid. 

Gezondheidstoestand van China. China heeft over het 
algemeen genomen, een gezond klimaat Het klimaat le- . 
vert minder bezwaren op dan weI de niet-hygienische toe
stand waarin het meerendeel van het volk verkeert. De 
cholera, depokken, bnbonische plaag en andere inheemsche 
ziekten, schijnen de blanken minder aan te tasten dan de 
Chineezen. Tegen de tering, waaraan vele Chineezen ster· 
ven, moet men waken. Het drooge klimaat in China is niet 
gunstig voor zenuwachtige mensch en; Menschen wier ze
nuwgestel niet sterk is moeten weI overwegen of zij weI 
dan niet naar China mogen gaan, vooral waar in deze tij
den van snelle verandering op schier elk gebied in China zoo 
ontzetlend veel van den zendeling wordt geeischt. , 

Finantieel. In China wordt de Mexicaansche dollar in 
bijna elke pro"incie gebruikt. Daar de waarde van zilver 
aanmerkelijk is gestegen in de laatste jaren, kan men thans 
voor £10,000 zooveel in zilver niet koopen als in 1915 voor 
£400. Hierdoor kost het Zendingswerk in China thans ont
zetlendveel meer dan in 1914 en v66r dien tijd. De China 
Inland Mission, bijvoorbeeld, ontving in 1914 £82,126 en in 
1918 steeg het tot £115,172, maar of schoon de inkom~ten in 

\ 
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goud dus £32,846 me~rwareu, was de waarde vande £115,-
172 in 1918 aanmerkelijk veel minder dan de £82,126 iu 
1914.') De C. M. S. rapporteert dat zij verleden jaar £58,-
000 heeft verloren aan de "exchange," de London Missionary 
Society £10,000, de Wesleyan Mission £39,000 en zoo 
voorts.') Zen dings-boards in Amerika geven gelijksoortige 
rapporten. Hoelang deze toestand zal duren kan niet ge-
zegd worden. . 

. Godsdienst. Of schoon Confucianism de staatsgods
dienst in China is, tellen Buddhism, Taoism en het Moham" 
medanisme hier ook duizende aanhangers. Niet zelden 
vindt men in China tempels waar beelden van Confucius, 
Buddha, en Lao-tze naast elkaar staan en menig een Chinees 
aanbidt op onderscheidene tijden in Confucianist, Buddhist 
en Taoist tempels. EBn godsdienst is voor velen in China 
niet genoeg. 

Confucianism heef! de meeste invloed. Het erkent weI 
een Opperwezen, maar leert dat de vorst slechts' eenmaal in 
het jaar' God yoor zich en zijn yolk heef! aan te bidden. 
Voor het yolk is Confucianism feitelijk slechts een zedeleer .. 

Buddhism kwam in China van Indie. Het vult in wal 
in Confucianism gemist wordt, namelijk, gemeenschap met 
God.Het bevredigt het mystieke, het gemoedelijke. Het 
leert den Chinees bidden. 

Taoisnl is panthelstisch. "Tao" bete,ekent "de weg" ~ 
of, een iInmanent, onpersoonlijk wezeu, waarmede men ge
meenschap kan hebben en waardoor men de zaligheid kan 
beerven. Het is philosophisch. ' 

De Chinees aanbidt ook de geesten van de afgestorve
nen. Elk jaar, vooral in Mei, worden de graven bezocht, 
bloemen gestrooid, en offers voor de dooden gebracht. 

Het Mohammedanisme telt in China tusschen de 5 en 
10 millioen aanhangers. 

De Roomsch Katholieke Kerk arbeidt sinds drie eeu
wen in China en beweert 1,790,220 bekeerlingen te hebben. 

De Protestantsche Zending dateert terug tot 1807. 
Onderwijs. China heeft meer dan 40,000,000 kinderen 

1) Zie China's Millions, ;Mei, 1919. 
2) Zie Foreign Missions Year Book, 1920, p. 12. 
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van schooljaren. Van deze zijn er slechts 4,000,000 in 
school. Volgens het China Continnation Committee Rap
port zijn er in China 320,000,000 die niet lezen kunnen. 
V66r 1905 bestond het onderwijs in de kennis van de Chi
neesehe klassieken en eene reeks van exam ens werden 
daarin door het rijk gegeven. Thans is er een school-sys~ 
teem waardoor geleidelijk ondeqvijs gegeven wordt in la
gere, middelbare, en hooge seholen. Volgens staatswege 
moe ten aIle kinderen het lagere onderwij s waarnemen. 

De vergoeding die de Vereenigde Staten van China ont
ving voor de "boxer" gruwelen werd door de Vereenigde 
Staten van China teruggegeven voorhet onderwijs van be
kwame Chineesche jongelieden in Amerikaansehe universi
teiten. Deze jongelieden terugkeerende naar hun eigen land 
dragen met zich mee indrukken die op China ongetwijfeld 
een Amerikaansch stempel zullen zetten op schier elk ter
rein des levens. 

De drukpers doet het zijne om China te onderwijzen. 
In Shanghai aIleen zijn niet minderdan 50 nieuwsbladen, 
en in Tientsin 60, terwijl er minstens 1,000 dag-, week-, en 
maandbladen in China zijn die elk op eigen wijze en plaats 
lieht versehaffen. 

In verband met het onderwijs in China dient hier ook 
met een woord gewezen te worden op het nieuwe alphabet 
en het phonetisch geschrift thans in China gebruikt en van 
gouvernementswege goedgekeurd. Het nieuwe alphabet 
heeft 39 letters en de schrijftaalis daardoor zoo vereen-' 
'voudigd, dat zelfs oude Chineezen het spoedig kunnen lee
ren. W oorden worden nu met het nieuwe alphabet geschre
yen volgens de uitspraak. In de scholen err in sommige 
plaatsen zelfs op de hoeken der straten, wordt van over
heidswege de nieuwe schrijftaal onderwezen. Ongetwijfeld 
zal dit ook de Evangelisatie van China ten zeerste te stade 
komen. 

Christelijk onderwijs in China, vooral hooger onder
wijs, is in de laatstevijf jaren aanmerkelijk versterkt door 
de vereeniging van verschillende Zendingsgenootschappen 
op het gebied van onderwijs. De Peking Universiteit is het 
gevolg van eene vereeniging van vier Zendingsgenootschap
pen. De Shantung Christian Universiteit wordt .door de 



\ 

~140-
,\ 

Presbyterianen en Baptisten beneven;;:een aan tal kleinere 
Zendingsgenootsehappen onderhonden, terwijl in Fnkien, 
in Zuid-China, door eene unie van onderseheidene Zen
dings-vereenigingen een Christelijke Universiteit tot sta.nd 
is gekomen sedert 1916. 

Zendingswerk in China. . Voor het Zendingswerk is 
China van belang van een strategiseh oogpunt. Wanneer 
men denkt dat China in getalsterkte door geen ander yolk 
wordt overtroffen en een-vierde van's werelds bevolking 
heeft; wanneer men denkt aan de rijkdom nog onontgon
nen in China; wanneeer men denkt aan de eeuwenoude be
sehaving, gesehied'mis en literatuur, dan verrijst bij ons de 
vraag, waarom is dit groote land gespaard? Andere volke- . 
ren zijn in dien tijd in het niet verzonken, ofsehoon ZIj niet 
ouder en niet zwakker waren. Ongetwijfeld heeft God Zijn 
doel met China's 400,000,000. 

De Oostersehe en Westersehe volkeren zijn twee, en in 
bijna elk opzieht van elkander onderseheiden. Te midden 
van de Oostersehe volkeren neemt China de eerste plaats in 
wat grootte en getalsterkte aangaat. China is ongetwijfe1d 
van groote internationale beteekenis, ook wat het Zendings
werk aangaat. 

Het is 112 jaar geleden datRobert Morrison, deeerste 
Protestantsehe zendeling in China, voet aan wal zette. 
Thans zijn er in China 5,900 buitenlandsehe zendelingen en 
over 23,345 Chineesehe predikers en zendeling-helpers. In 
1842 waren er in China zes bekeerlingen; in 1853, 350; in 
1865, 2,000; in 1876, 13,035; in 1886, 28,000; in 1906, 178,-
251; en thans zijn er 312,970 bekeerlingen, en 85,790 doop
leden.'> 

Het is niet noodig de Zendings-b'oards en genootsehap
pen die thans in China arbeiden in een korte sehets als deze 
op te noemen en de plaats aan te duiden waar zij arbeiden. 
Zij het genoeg te melden dat er 165 versehillende Kerkge
nootsehappen of Zendings-vereenigingen in China arbeiden. 
In 21 onderseheidene provincien wordt zendingswerk gedre
ven. De volgende tafel geeft de provincies, hetaantal zen~ 

1) China Mission Yearbook, 1918. 
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delingen, het a,\ntal bevolking in elke provincie, .en het aan· 
tal zendingsposten in elke provincie: ' 

. Provinme Zendel. Bevolking Posten 
1 Anhwei ........ : ..................... 166 ................ 17,300,000 ..........•..... 23 
-2 Chekiang ............................ 343 ................ 17,000,000 ................ 30 
3 Chihli (Peking ................... 536 ................ 32,571,000 ................ 40 
4 Fukien ............................... 466 ................ 13,100,000 ................ 42 
5 Honan .................... : ........... 391 ............... :25,600,000 ................ 54 
6 Hunan ................................ 385 ................ 26,900,000 ................ 37 
7 Hupeh ................................ 388 .. ; ............. 24,900,000 ................ 32 
8 Kansu ................................ 75 ......... : ...... 5,000,000 ................ 15 
9 Kiangsi .............................. 214 ................ 14,500,000 .............. :.45 

10 Kiangsu (Shanghai) ......... 967 ................ 17,000,000 ................ 22 
11 Kwangsi ............................ 71 ................ 6,500,000 ................ 8 
12 Kwantung (Canton) ........ 710 ................ 27,700,000 ................ 71 
13 Kweichow .......................... 41. ............... 11;300,000 ................ 15 
14 Shansi ................................ 243 ................ 10,000,000 ... : ............ 49 
15 Shantung .......................... 498 ................ 29,600,000 ................ 38 
16 Shensi ................................ 123 ................ 8,800,000 ................ 30 
17 Szochwan .......................... 539 ................ 30,000,000.; .............. 52 
18 Yunnan .............................. 75 ................ 8,500,000 ................ 13 
19 Manchuria ......................... 178 ................ 14,~17,OOO ................ 28 
20 Mongolia ............................ 12 ............... .-- 2,530,000 ................ 3 
21 Sinkiang ............................ 3 ................ 2,491,000 ................ 2 

'De Chineesche Kerk. Gelijk in Indio en andere landen, 
openbaart zich in China ook een sterke nationale-beweging 
onder de Christenen. Men wi! cen Chineesche Kerk met ei
gen leeraars, eigen scholen, en eigen Zendingswerk. Reeds' 
zijn er onderscheidene zelfstandige Chineesche gemeenten 
die ongetwijfeld mettertijd een Nationale Chineesche Kerk 
zlillen vormen. Ook bestaat er. thans reeds een Chineesche 
Zending, die de groote nog niiet-bereikte velden zoekt te 
evangeliseeren door Chineesche zendelingen. Men mag dit 
Chineesche Binnenlandsche Zen ding noemen indien men 
zulks verkiest, feit is dat het werk reeds begonnen is in de 
provincie van Ynnnan in het znidwesten, grenzende deels 
aan Tibet, waar cen 13,000,000 inwoners zijn op een uitge
strektheid van 146,000 vierkante mijlen. Dit zendingswerk 
is geheel in handen van de Chineesche Kerk en wordt door 
eigen finantien en zendeling\)n gedreven. 

In de Chineesche Kerk zelve is er een aanmerkelijke 
groei. Waren er in 1914 66 Chineesche bedienaren des 
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Woords, daar zijn er volgens rIe laatste rapporten 864; het 
aantal bezoldigde Chineesehe arebeiders in de kerk klom 
van 13,194 tot 23,345. Het ledental vermeerderde, zooals 
wij reeds meldden, tot 312,270. In 1914 werd er $383;114 
door de Chineesehe gemeenten opgebraeht en in 1917 $546,-
787. Op elk gebied toont het kerkelijk leven in China een 
sterkeneiging om zelfstandig op te treden. 

Twaalf Presbyterisehe kerken in China vereenigden 
zieh in eon Chineesehe Presbyterisehe Kerk met eigen be
lijdenissebriften. ,In Fukien is een overeenkomst getroffen 
tussehen de Reformed Church en de Engelsehe Presbyteri
anen, dat al de bekeerlingen georganiseerd zullen worden in 
een Chineesehe Presbyterische Kerk. Reeds is er ook een 
vereenigde Kerk in Fukien van Presbyterianen en Congre~ 
gationalisten. ' 

Verhouding van China tot Zendingswerk. China is het 
Protestantisehe zendingswerk niet ongenegen. Het heeft 
geleerd hoe Confucianism, Buddhism, en de andere Ooster
sehe godsdiensten geen bevrediging geven. Het vereeJ;lzel-

. vigt de Westersehe besehaving met het Christendom. Zeer 
waarsehijnlijk ziet China vannit een politiek oogpunt heil 
in het Christendom en is het derhalve genegen. Het ziet 
wat de Zending doet in het oprichtenvan hospitalen en 
seholen en hoe de zendelingen allerlei reformalorisehe be
wegingen steunen. China heeft thans vele invloedrijke 
Christenen aan het hoofd van de regeering. Voor de 400,-

. 000,000 van China's bevolking had China sl~chts twee afge
vaardigen op het Vredeseongres te Parijs-een is een 
Christen en de andere is het Christendom toegedaan. Voor
al tnssehen China en deVereenigde Staten is er vriendsehap
pelijke verhouding. De Vereenigde Staten zoekt zieh niet 
te verrijken met wat China toebehoort. Het terugbetalen 
van $3,000,000 "Boxer Uprising indemnity" heeft China met 
ons bevriend. En een zendeling, A. A. Smith, was het die er 
bij de regeering op aandrong om China deze som terng te . 
geven. 

China's N ood. Groote velden in China zijn geheel on
bewerkl. Uit het China Mission Yearbook, 1917, waar men 
een zeer volledige besehrijving vindt van het zendingswerk 
in elke provincie, nemen wij het volgende over: 
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"In Kwangsi zijn 55 gemnurde steden en over 1,000 
marktsteden en duizende. dorpen zonder het Evangelie." 

"In Yunnan zijn ongeveer 12,000,000, waarvan slechts 
Mn in elke 200 met het Evangelie bereikt wordt. Er is 
slechts Mn dokter voor elke 2,000,000 van de bevolking." 

"In Mongolia wordt bijna geheel geen zendingswerk 
verricht." 

In het overige gedeelte van dit rapport over China wor
den eenige streken specifiekaangegeven en beschreven in 
verband met de.nood. 

OPENE DEUREN VOOR ON8, IN CHINA. 

I. FUKIEN. 
Het eerste veld dat wij wenschen te bespreken aIs een 

mogelijk veld voor onze Kerken, ligt in de provincie Fnkien. 
Een reeks van omstandigheden hebben onze aandacht bij 
dit veld bepaald. Dr. William I. Chamberlain, secretaris 
van The Board of Foreign Missions of the Reformed Church 
in America, was de eerste die het ons in overweging gaf als 
zijnde een veld nabij hun eigen veld. Os. E. C. Loben
stine, secretaris van de China Continuation COl1)mittee, gaf 
als zijn oordeel, dat indien onze Kerk in China wilde arbei
den, Fnkien de aangewezen plaats zou zijn. Dr. Lewis Ho
dous, professor in de Chineesche vakken in The Kennedy 
School of Missions, zegt dat er geen veld in geheel China 
hem bekend is dat meer geschikt zon zijn voor onze eerste 
Buitenlandsche Zendings-onderneming. En tot op den tijd 
dat wij ons rapport in pamflet vorm publiceerden (Decem
ber, 1919), hadden wij van geen andere streek in China de 
noodige vaste gegevens om het met volle vrijmoedigheid 
aan te bevelen als mogelijk zendings-terrein voor onze Kerk. 

De provincie Fnkien ligt aan de· zuidoost kust van 
China. Zij ligt vlak tegenover het eiland Formosa, en is 
twee it driemaal zoo groot als dat eilaud. Zij bevat 46,332 
vierkante mijlen. Geheel die streek is bergachtig; de berg
toppen verrijzen tot een hoogte van Mn tot zes duizend voet 
boven de zee. Hetklimaat is semi-tropisch. Daar wordt 
verbouwd fruit, thee, rijst, suiker, en tarwe. Het land, dat 
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rijk schijnt te zijn in delfstoffen, is, op dat gehied, nog 
onontgonnen. 

In geheel de provincie is er maar een korte stoom spoor
weg in gehruik, die van de stad Amoy 18 mijl in een weste
lijke richting loopt. De Min rivier is beva\lrbaar voor on
geveer 100 mijlen, en de kleinere rivieren zijn ook bevaar
baar voor een deel. Pakdragers en draagstoelen zijn de 
meest gewone middelen van vervoer. 

Deze provincie bevat 69 postkantoren, 324 "postal 
agencies," en 16telegraaf kantoren. 

De grootste stad is Foochow, met een bevolking van 
meer dan 600,000. Er zijn nog drie andere steden, die elk 
meer dan een honderd duizend inwoners tellen. Eon van 
die drie .is Amoy, hoofdstation van de Chineesche Zending 
yan de Reformed Church in America. 

De bevolk\ng van geheel de provincie is. meer dan 
13,000,000, waarvan de meesten gevanden worden langs de 
kust en in de vallei van de Min rivier. 

Volgens de laatste statistieken die wij konden krijgen 
van deze provincie, wordt gerapporteerd dat 12 genoot
schappen of kerken daar arbeiden, met 403 buitenlandsche 
zendelingen, 3,027 inhoorling arbeiders, en 29,917belij·· 
dende leden. 

De Vereenigingen en Kerken die in deze provincie ar-
beiden zijn: 

Church Missionary Society; 
London Missionary Society; 
American Board of Commissioners for Foreign 

Missions; . 
Methodist Episcopal Foreign Board; 
English Presbyterian Mission; 
Reformed Church in America; 
Church of England Zenana Mission; 
International Y. M. C. A.; 
National Bible Society of Scotland; 
Seventh Day Adventists; 
British and Foreign Bible Society; 
en enkele andere op zichzelf staande. groepen zen

delingen. 
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Behalve de bovimgenoemde Protestantsche arbeiders, 
rapporteeren de Roomscben dat zij in Fukien hebben: 
1 Bisschop, 54 Europeesche priesters, 29 Chineesche pries
t~rs, 53,574 Roomsche christenen, en 14,339 catechumenen. 

In Fukien heeft men het ver gebracht wat betreft de 
samenwerking van de verschillende Kerken en Vereenigin
gen. Dit blijkt vooral in de zaak vanChristelijk onderwijs. 
Op elk gebied van onderwijs is er samenwerking. Hier 
voIgt een lijst van sommige van de voornaamste scholen in 
Fukien, die elk beheerd wordt door twee of meer Kerken: 
Foochow Union Theological School, Union Theological 
School at Amoy, Middle School at Amoy, Fukien Christian 
University, Foochow Union Medical College, Union Kinder
garten Training School, Union Normal School,. Women's 
Bible Training School, en Talmadge College. 

Het veel moeilijker probleem van samenwerking in. 
evangelisatie werk is ook gedeeltelijk opgelost. Er zijn "Re
ligious Tract Societies" in beide het noordelijke en het zui
delijke gedeelte van de provincie, en door middel van "Fed
eration Committeees" houdt men nauw verband tusschen 
de verschillende groepen arbeiders in direkte evangelisatie. 
De China Continuation Committee, die in geheel China 
functioneert, houdt er een sterke evangelisatie department 
op na, met Dr. A. L. Warnshuis aan hethoofd, en oefent 
dus ook in deze provincie een krachtigen invloed in de rich
ling van samenwerking. 

Zelfs in de zaak van kerkelijke organisatie is deze rich
tingste,k ontwikkeld. Een tijdlang werden de bekeerlin
gen die ingezameld werden door de Presbyterische en Gere
formeerde Kerken apart georganiseerd onder de benaming: 
"South Fukien Presbyterian Church," maar daarin is in 
den laatsten tijd ook verandering gekomen. Wanneer die 
bekeerlingen nu in gemeenten georganiseerd worden, wordt 
die gemeente genoemd, "Chinese Christian Church," juist 
zooals het geval is met de bekeerlingen van de andere al
daar zendingdrijvende Kerken. 

De "Chinese Christian Church" heeft al een binnen
landsche zendings-beweging op touw gezet. Uit hun eigen 

. midden zijn al zendelingen uitgegaan om het Evangelie te 

• 
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prediken in streken die door de buitenlandscbe' zendelingen 
nog niet bereikt waren. 

Deze feiten brengen wellicht velen tot de gedachte dat 
Fukien dan toch wel tamelijk goed bezet is met zeildelin

. gen. Dat is ook zoo. Feit is, dat naar evenredigheid van 
grootte en bevolking gerekend, Fukienbeter bedeeld is met 
'zendelingen dan eenig andere provincie van China. 

Desniettegenstaande blijft het toch ook waar dat de 
noodvoor meerdere zendelingen in Fukien gro~t is. Het is 
niet lang geleden dat een genootschap met 64 zendelingen 
in Fukien vroeg voor 36 nieuwe arb eiders: Zelfs in Fukien, 
zoo goed bezet in vergelijking met de andere provincies, 
zijn er nog duizenden, die met het Evangelie niet zoo vol
doende bekend zijn dat zij het kunnen aannemen of .ver
werpen. Ja, zelfs zijn er vele duizeuden, die den Naam van . 
Jezus nooit hebben hooren noemen, al wonen zij niet meer 
dan vijftig mijlen van een zendeling. 

Daarom is er voor ons plaats in Fukien. Sinds dat ons 
gedrukt rapport het licht zag, hebben wij uitnoodigingen 
ontvangen van twee andere "Boards" die daar werkzaam 
zijn, namelijk, deCongregationalisten en de Methodisten. 
Dit lJehalve de vriendelijke uitnoodiging van de Reformed 
Church, waarvan wij vroeger melding maakten. 

Ons prospectief v.eld in Fukien zou dan liggen aan de 
grenslijn tusschen FUkien en Kiangsi, in het noordweste
lijke gedeelte van de provincie. Onze "buren" zouden dan 
zijn: London Missionary Society ten zuiden; Gerefor
meerden en Methodisten zuid en oost; The Church Mission
ary Society en The American Board (Congregationalist) 
ten noorden. . 

Aangaande de onkosten aan het werk in Fukien ver
bonden kunnen wij het volgende rapporteeren: 

The Reformed Church heeft pas een nieuw veld in Fu
kien vQor hare rekening genomen. Dat nieuwe veld beslaat 
ongeveer 2,000 vierkante mijlen. Dit willen zij vanuit €On 
station bewerken. . Om dit te kunnen doen, meenen zij de 
volgende gebouwen te moeten oprichten:' 
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Twee huizen voor twee zendeIingen-leeraars ............ $to,oOO 
Een huis voor ongehuwde vrouwen zendelingen...... 5,000 
Een huis voor een dokter.......................................... 5,000 
Twee "Boarding Schools" voor jongens .... · ............... ~ 10,000 
Een "Boarding School" voor meisjes........................ 5,000 
Een Hospitaal ........................................ : ..................... 12,000 
Gereedschap voor het HospitaaI.. ... ~............................ 3,000 

Te zam,en .................................... $50,OOO 

Zij rekenden er op da t de salarissen voor bovengenoemd 
persQneel hen $5,000 per jaar zon kosten. 

Sinds dit plan gemaakt is, echter, is er zoo een ongun
stige verandering gekomen in "rates of exchange," dat het 
ons nu ongeveer tweemaal zooveel zou kosten om soortge
lijke gebouwen op te rich ten. 

Van lateren datum zijn de gegevens van The American 
Board of Commissioners for Foreign Missions. Voor een 
nienw station in het noordelijk gedeelte van Fukien, pas 
door hen aanvaard, rekenden zij voor nienwe gebouwen en 
onderhoud voor die gebouwen voor vijf jaren als voIgt: 

Evangelisatie werk:-

Twee huizen voor zendelingen ............... : ............ '$12,OOO 
Onderhoud ..................................................... "...... 400 
"Woman's Welfare Building" ............................. . 
0nderhoud ......................................................... .. 

Christeiijk Onderwijs:-
Twee huizen voor onderwijzers ...... : ................. .. 
Drie schoolgebouwen .......................................... . 
Onderhoud .............................. -........................... .. 

Medisch Werk:-

4,000 
400 

12,000 
15,000 

1,450 

Een Hospjtaai ...................................................... $10,000 
Onderhoud ........................................................... 600 
Een "Dispensary" ............................................... 6,000 
Onderhoud ........................................................... 400 

Te zamen .................................... $62,250 

Ook deze cijfers zouden weer verhoogd moeten worden 
omdat "rates of exchange" zoo oll\gunstig zijn op het oogen
blik. In Januari, 1920, zeide een ervaren,zendeling van The 
American Board, dat het vandaag $11,000 zou kosten om 
een geschikt pastorie te bouwen in een van de steden van 
Fukien. Het land waarop men bouwt is hierbij inbeg,epen. 
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In vele steden is het mogelijk een geschikt gebouw te huren 
voor ongeveer $200 per jaar. 

Voordat de nieuwe "rates of exchauge" zoo ongunstig 
waren, werden de salarissen van de zendelingen van The 
American Board aldns geregeld: 

$1,000 per jaar voor elk gehuwd zendeling. Hieraan 
. werd $50 per jaar toegevoegd voor elk kind beneden vijf 

jam" Voor kinderen tusschen vijf en twaalf jaren oud, 
klim;t dit cijfer gestadig; zoodat elk kind van twaalf jaren 
oud $250 per jaar extra wordt toegestaan totdat hij 20 jaar 
bereikt heef!; dan houdt het op. Vervolgens wordt elk per
soon $120 per jaar toegestaan voor het huren van een laal
onderwijzer. Voor elke zomer vacantie w"rd elk persoon 
$50 toegestaan. Dit is alles berekend in Amerikaansch geld, 
Voor een Amerikaansche dollar kreeg men toen $2.50 in 
Mexicaansch geld; zooals het nu staat (Januari, 1920) krijgt 
men voor een Amerikaansche dollar slechts $0.86 in het 
Mexicaansch geld, dat in China gangbaar is. , . 

II. YUNNAN. 
Toen wij ons Engelsch rapport uitgaven, was er maar 

een veld in China dat wij ons yolk met volle vrijmoedigheid 
konden aanbevelen. Sinds dien tijd hebben wij de verze
kering gekregen van invloedrijke mannen in de Chineesche 
zendingswereld, dat er zonder. t",ijfel gelegenheid voor ons 
zou zijn in de provincie Yunnan. Bespraken wij eerst 
Fnkien, op zendings gebied de meest-bezette provincie van 
China, nu komen wij tot een provincie, die een van de 
minst-bezeUe velden is. 

Yunnan ligt in de zuidwestelijke hoek van China. Zij 
beslaat 146,718 vierkante mijlen, en heef! een bevolking van 
ongeveer 8,500,000. Zoo bergachtig is ze dat ze genoemd 
wordt "het Zwitserland van China." De hoogste bergen 
worden gevonden in het westen; in het midden is een breed 
tafel-land. Er is veel graslimd, en fruit en groenten worden 
ruimschoots verbouwd. Het klimaat wordt gezegd zeer ge
zond te zijn, behalve in het verre Zuiden. 

- De voornaamste steden zijn: . Yunnanfu, Chao-tung
Yun, en Tung-chan-Yun, elk met een bevolking minder dan 
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50,000. Twee rivieren, de Ta en de Red, zijn bevaarbaar 
voor kleine schepen. Vervoer is meestal per paard ~f draag
stoel. Een korte stoom spoorweg Iijn is in gebruik, maar, 
zooals een zendeling het uitdrukte, "freight rates are pro
hibitive." 

Er zijn in de proviucie 41 postkantoren, 1~8 "postal 
agencies," en 33 telegraaf kantoren. . 

De voornaamste Zendingsgenootschappen, die daar ar
beiden zijn: China Inland Mission, United Methodists 
'(vroeger genoemd Bible Christians), Pentecostal Missionary 
Union, Church Missionary Society, Y. M. C. A., British and 
Foreign Bible Society, Assemblies of God. De zendings
statistieken van deze provincie zijn: 75 zendelingen, 183 in
boorling arbeiders, en 1,413 belijdende leden. 

Het zendingswerk in Yunnan werd al begonnen in 1881 
door de China Inland Mission. Vanaf het begin tot aan de 
Revolutie van 1911, was het een ploegen op rotsen.' De af
gunst tegen de buitenlanders was zoo groot, dat zij geen 
voortgang konden maken. Met de Revolutie werd dat an
ders, en velen zijn sinds gekomen om den Christus te be
lijden. 

Met geen van de Boards die in Yunnan arbeiden zijn 
wij in correspondentie geweest. Daar is er ook niet lien 
onder met wien wij als Kerk goed genoeg bekend zijn om 
te zeggen dat. wij liever met den een dan met den ander in 
samenwerking zonden treden. Wij stellen het onze Kerk 
voor als een veld waar de nood groot is. Er is geen twijfel 
aan of wij zouden in Yunnan een arbeidsveld kunllen vin
den waar wij gerust een eenmaal begonnen werk zouden 
kunnen uitbreiden zonder vreeze dat wij op een ander mans 
gebied zouden komen. 

Aangaande onkosten aan het werk in Yunnan verb on
den hebben wij geen vaste gegevens. Voorzoover wij we
ten, is er geen verschil tusschen de onkosten in Yunnan en 
die in de andere provincies. 

m. KIANGSI. 
In de provincie Kiangsi, die ten noordwesten grenst aan 

de provincie Fukien, zijn er nog groote velden die braak lig
gen op zendings gebied. Onze aandacht werd bij Kiangsi 
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bepaald juist omdat zij grenst aan :fukien, waar onze zuster
kerk, de R. C. A., druk bezig is. Indien Fukien eens door de 
Synode gekozen werd, en later onderzoek ons leeren zon 
dat er in Fukien niet genoeg onbezette ruimte was om gele
genheid voor gewenschte uitbreiding te geven, dan zou de 
weg misschien nog open zijn om over de grenslijn te stapp en 
en ons in Kiangsi neder Ie zetten. Hoe groot een moeilijk
heid het zou opleveren, daar een tamelijk hooge bergketen 
de grenslijn uitmaakt, is ons op het oogenblik onbekend. 

De provincie Kiangsi beslaat een ruimte van 68,498 
vierkante mijlen. De bevolking wordt geschat op 14,500,000, 
dat is 208 menschen per vierkante mijl, dus dik bevolkt. 
Ook deze provincie is bergachtig, maar het klimaat is druk-
kend he.et en veel malaria wordt er gevonden. . 

Er zijn in de provincie 77 postkantoren, 352 "postal 
agencies," en 24 telegraaf kantoren. 

De Kerken en Genootschappen die daar arbeiden zijn: 
American Baptist North, Protestant Espiscopal, Basel Mis
sion, Berlin Mission, Brethren, China Inland Mission, Meth
odist Episcopal North, English Presbyterian, Seventh Day 
Adventist, enkele Bijbel Genootschappen, en de Y. M. C. A. 
In het geheel zijn er in die provincie 209 zendelingen, 544 in
boorling arbeiders, en 4,785 belijdende leden. 

Door Dr. A. L. W~rnshuis, Evangelistic Secretary of. 
the China Continuation Committee, werd ons de verzeke
ring gegeven dat onze kerken een welkom zouden ontvan

. gen van de andere Boards daar werkende, indiim Kiangsi 
gekozen werd. 

In het algemeen zoudel1 de onkosten gelijk staan, met 
die in de provincie Fukien. 

IV. HONAN. 
De provincie Honan, met een'bevolking van 25,600,000, 

of 376 per vierkante mijl, is een ander veld in China waar
op onze aandacht werd gevestigd. In deze provincie zijn 54 
zendingsposten en 320 zendelingen. Nochtans zijn er groote 
slreken onbezet. De Augustana Synode van de Luthersche 
Kerk arbeidt hier, benevens een 17-tal andere Zendingsge
nootschappen. In een vergadering onlangs te New Haven 



-151-

gehouden, werd ons door de Secretaris van de Buitenland
sche Zending der Angnstana Synode en de pionier-zendeling 
v"n die SYnode in Honan de verzekering gegeven, dat zij OP 
aile niogelijke wijze ons behnlpzaam zouden zijn indien wij 
als Kerk ons vestigden dicht bij hun zendings-terrein in Ho- ' 
nan. Zelfs konden zij ons een zendeling, die daar jaren had 
gearbeid, tijdelijk afstaan om DUS behnlpzaam te zijn in het 
openen van het veld. 

Honan ligt in het hoordoostelijke gedeelte van China. ' 
Een van de voornaamste spoorwegen van China, die van 

, Hankow naar Peking, loopt door heel de lengte van Honan, 
'en door zij-takken worden de voornaamste steden met die 
spoorweg verbonden. 

Honan heeft een oppervlakte van 67,954 vierkante mij-
, len; is bergachtig en gezond; en geniet telegraaf-, en post

dienst. In de provincie zijn twaalf steden, elk met een be
volking van 25,000 tot 75,000. Het volk in de,ze provincie is 
,het zendings-personeel zeer genegen. 

Met eerbied onderworpen, 
Synodale Commissie vobr de 

Bnitenlimdsche Zending, 
LEE S. HUIZENGA, 
JOHN C. DE KORNE. 



• 
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RAPPORT XII 

HOLLANDERS IN ZUID AMEJUKA. 

Deputaten ad hoc kunnen nog geen rapport en advies geven, 
wijl er nog brieven uit Nederland en uit Zuid Amerika te wach
ten zijn inza'ke aansluiting der Z. A. gemeenten aan de G~ref. 
Kerken in Nederland, en verdere sub,sidie. Zoodra die brieven 
ontvangen en overw:ogen zijn, wordt hun rapport gepubliceerd. 

Sed-ert de Iaatste Synode is dusver uitgegeven a'an- Buenos 
Ayres $800, aan Tres Arroyos,$l,OOO; en aan Rosario $250. 

J. WYNGAARDEN, Scriba. 
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RAPPORT XIII 

RAPPORT VAN DE COMMISSIE, DOOR DE SYNODE 
BENOEMD, OM DE ZAAK "MARANATHAn AANHAN

GIG TE MAKEN EN TOE TE LICHTEN BIJ DEN 
KERKERAAD VAN MUSKEGON I. 

Bovengenoemde COl11missie heeft haar taak verricht. Die 
taak bestand hi erin, dat ze nam- synodaaI besluit de zaak «Mara
nathan bij den kerkeraad van Muskegon I aanhangig maakte en 
toelichtte. Meer mocht de Commissie niet doeu. Had ze den 
macht gehad om verder !e handelen en te onderhandelen, ze had 
het zeker niet noodig geacht om TIU reeds met een verslag te 
kamen. Doeh waar de Commissie niet verder kan en naar haar 
oordeel {de zaak niet moet blijven hangen, wiji ze een haogst ge
wichtige is en van belang vaor heel de Kerk, oordeelde ze het 
wijs en billijk heel de Kerlcmet den uitslag van haren arbeid in 
kennis te stell en. 

Zooals reedsgezegd is, de Commissie volbracht haar taak. 
De kerkeraad van Muskegon werd bezocht, en officieel werd zijn 
aandacht gevestigd op het besluit der Synode, terwijl hem tevens 
verzocht werd zijn leeraar in behandeling te nemen. N adat nog 
eenige discussie had plaats gehad en verlangde toelichtingen door 
de Commissie aan den kerk'eraad werden gegeven, beloofde de 
kerkeraad de zaak te zuUen behandeIen, en de_, Commissie in ken
nis te stel1en met den uitslag. Hieraan heeft de kerkeraad thans 
voldaan, en het volgende verslag werd de~ Commissie toegezonden : 

Muskegon, Mich., 11 October, 1918. 
WelEerw. Broeders:-

Op aandrang uwer Comm. heeft de kerkeraad van de 1ste 
Chr. Geref. Gemeente te Muskegon, Michigan, zijn Leeraar Ds. H. 
Bultema in behandeling genom en, en brengt thans volgens belbfte 
U het volgende ter kennis. 

Volgens de aanwijzing uwer Comm. had onze Leeraar zich 
in tweeerlei opzich vergrepen, name1ijk, in leerstellingen en in 
kerkrechterlijken zin. En blijkens de Acta raakt het leerstellige 
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,twee punten: De eenheid van Israel e~ de Kerk en Christus' 
Koningschap. 

In betrekking tot punt 1, verklaarde Zijn Eerw. dat hij nooit 
bedoeld of gezegd heeft, dat Israel en de Kerk absoluut geschei
den zijn, en dat, voorzoover de uitdrukking wezensverschil tot die 

. meening aanleiding gaf,hij deze gewraakte uitdrukking weI als 
pnjuist wil terugnemen. 

Inzake het tweede leerstellig punt verklaarde onze Leera.r 
(a) dat hi j nimmer het Koningschap van Christus als zoodanig 
In twijfel heeft getrokken; .(b) dat hij in den zin van de Belijde
nis weI kan spreken van .het Koningschap van Christus over de 
Kerk, daar het toch duidelijk is dat de Belijdenis dit Koningschap 
bloot geestelijk, middellijk en nguurlijk neemt, zooals Christus 
namelijk door Zijn Woord en Geest Zijn volk regee,t; (c) dat hij 
niet bedoelde de Belijdenis te bestrijden, m.aar.wel de onjuiste ge-. 
dachtewilde afweren (1) alsof er voor het theocratisch volk 
Israel geen herstel en geen Koning meer is; (2) alsof df nauwste 
relatie tusschen Christus en Zijne Gemeente, als het lichaam van 
Christus zou zijn aangegeven in het Koningschap "an Christus 
aan haar, en (3) alsof Christus reeds thans in den zin van 
Openb. 11: 15 het Koninklijk bewind zou hebben aanvaard. Ein
delijk erkent onze Leeraar ten volle, dat in het haag gezag van 
Christus over de Kerk het heerlijk beginsel van alle kerkrecht en 
kerkregeering gelegen is. (Zie Acta, punt 2, pag. 77.) 

Wat de kerkrechterlij1ce zijde dezer zaak betreft, stemt Zijn 
Eerw. toe, dat hij plechtig beloofd heeft, am, ingeval van twij lel 
aan eenige waarheid, gravamen in te dienen 1.angs kerkrechterlij
ken weg, doch dat dit vaor hem persoonlijk ten eenenmale Oll

mogelijk was om de eenvoudige reden dat er voor zijn bewustzijn 
geen tegenspraak bestond. Alleen als men bezwaren heeft, kan 
men bezwaren indienen. WeI is hij zich bewust van dingen ge
leerd te' hebben, waarover de Belijdenis zich volstrekt niet uitlaat-. 
Naar zijne beschouwing is auzt:; GereL Belijdenis weI uit de 
Schrift geput, maar put zij geenszins de gansche Schrift uit. 

Eindelijk, verklaart onze Leeraar dat het hem teed doet, dat 
hij zijne gedachten niet aanstonds nader geformuleerd heeft in 
verband met onze Belijdenisschriften, daar hij overtuigd is, dat 
hi j te dien opzichte zich onvolledig en onvoorzichtig heeft uitge
drukt; alsrnede dat hij desverlang nag te eeniger tijd bereid is 
om zijne gevoelens in dezen nader te ontvouwen. 
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De Kerkeraad meende deze verklaringen van zijn Leer~ar ;:tIs 
voldoende te moeten beschouwen, te meer claar hif in zijn amhte
lijken arbeid volstrekt niet met deze dingen drijft of dweept en er 
naar het bescheiden oordeel des Ketkeraads zoowel hier als ten, 

\ opzichte van andere waarheden, tach oak verschil van opinie kan 
bestaan, en vooral in zaken waarover naar' het oordeel van' Kuyper 
en andere bekwame mannen onze Geref. Belijdenisschriften zich 
eenigszins onvolledig nitlaten. 

Eindeli jk wenscht de Kerkeraad in verband met punt (c) 
van het besluit der Eerw. Synode de verzekering te geven, dat al 
m:ag het ook waar zijn dat de rust op andere plaatsen verstoord is', 
elit toch geenszins het geval is met de Gemeente door Ds. Bultema 
bediend .. 

Het is de 'ernstige wensch en bede des Kerkeraads dat God de 
HeiHge Geest ons steeds meer in alle waarheid mag lei den en 
dat onze kerken in ware vrede en liefde Hem' tot eer mogen bloeien 
en groeien." . 

Met eerbied onderworpen, 
Kerkeraad der lste ChI'. Gere£.' Gem., 

A. H. SCHOLTENS, Scriba. 

Veel opheldering is niet noodig. Wat we vreesden is werke.:. 
lijkheid geworden. De schrijver van Maranatha, inplaats van 
ridderlijk in te trekken wat hij verkeerdelijk publiceerde, tracht 
nu zich vrij te pleiten. Hij tracht dit te doen door drieerlei: 

a) Door zich te beroepen op zijn bedoelingen. Hij hee,ft 
nooit bedoeld om de Belijdenis te bestrijden. Nooit heeft 
hij hetKoningschap van Christus in twijfel getrokken. 
Voor zijn geest bestond er geen tegenspraak tusschen het
geen hij sehred en de Belijdenis. 

b) Door den indruk te geven alsof de Belijdenis wel z66 
k;m, en zelfs z.66 moet worden verklaard, dat ze in over
eenstemming is met de ongereforrneerde gevoelens van 
den schrijver. In den zin van_ de Belijdenis kan hij weI 
spreken van het Koningschap van Christus. De Belijde
nis drukt zieh immers onvolledig uit! 

c) Do~r een enkele uitdrukking: "wezensverschil", terug 
te willen nemen en zijn. bereidheid te verklaren om zijn 
gevoelens nog nader te ontvouwen. 
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Uwe Commissie meent nogmaals de aandacht te n10eten vesti
gen op het feit, dat het niet gaat om de bedoelingen van Ds. Bul
tema, nog'veel minder op een enkele gewraakte uitdrukking, maar 
louter en a!leen 0';' hetgeen hij duidelijk en helder in zijn boek 
heef! beweerd omtrent het Koningschap van Christus en de eenc 
heid der Kerk. Is hij nog van dezelfde gevoelens als toen hij zijn 
boek schreef, welnu dat is zijn zaak. ,Alleen maar, dan is hij naar 
het besluit der Synode kennelijk censurabe!. Ook gaat het niet 
aan om de Belijdel1is te wrlugen 'in het. cachet van Maranatha. 
De twee staan lijnrecht tegenover elkander. Zoo heeft de Synode 
geoordeeld. 

In de tweede plaats wenscht de Commissie de aandacht der 
KeTk te vestigen op het feit dat de leerste!lige zijde der kwestie 
is afgehandeld. Bet is nu de tijd niet meer voor discussie. De 
breedste vergadering der Kerk heeft uitgesproken dat M aranatha 
in strijd is met de Belijdenis, en.dat Ds. Bultema zich heef! ver
grepen aan het verbindings-formulier. De Synode heef! niet ge
zegd dat hij dat bewust gedaan heeft. A!leen maar was d, Synode 
van oordeel, dat een gereformeerd pi-edikant er zich van bewust 
behoorde te wezen, dat hij in stl'ijd komt met de Belijdenis als hij 
het Koningschap van Christus en de eenheid der Kerk loochent. 
In elk geval, het is nu geen tijd voor discussie. De vraag was of 
de kerke~aad van Muskegon I het besluit der Synode aanvaardde 
en naar dat besluit wil handelen, ja dan ll.een. 

In de derde plaats vestigt deCommissie de aandacht der 
Kerk op het feit, dat de kerkeraad de zijde van zijn leeraar heef! 
gekozen, door genoegen te nemen met het terugtrekken van een 
enkele gewraaHe uitdrukking. Wie het besluit der Synode ver
gelijkt met dat des kerkeraads, zal dat terstond toestemmen. 

En eindelijk wenscht de Commissie uit te spreken, ciat het nu 
zeer zeker allereerst op den weg van een der kerkeraden van 
Classis Muskegon ligt, om protest aan te teekenen tegen Mus
kegon I, doch dat het voorts een zaak is die door iederen kerke
raad met recht kan worden opgenomen. Laat toch d~, zaak niet 
verw.aarloosd worden. Met aUe liefde voor den broeder, zij het 
gezegd, dat indien het Premillenniatisme met al den ,aankleve 
van dien in onze kerken plaats kan vinden voor het hoI vall zijn 
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voet, ja, zelfs door onze predikan'ten mag worden ¥erkondig-d, 
het gereformeerde gehalte der Christelijk Gereformeerde Kerk 
in Amerika daarbij groote schade zal lijden. . ' 

De Commissie, 
H. HOEKSEMA, 
J. DOLFIN, 

. S. VOLBE;DA. 
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RAPPORT XIV 
, 

RAPPORT VAN DE COMMISSIE OM VERSTROOIING 
TE VOORKOMEN. 

Eerwaarde Broeders:-

De Commissie om Verstrooiing te vQorkomen, heeft het'vol
gende te rapporteeren: 

Daar de laatste Synode het getal leden vermeerderde tot een 
achttal, wonende zeer'ver van elkander verwijderd, kon er van 
een onderlinge samenspreking geen sprake zijn. Daaruit voigt 
dat elk He!, persoonlijk naar eigen inzicht, de gevraagde inlich
tingen gegeven neeft en dus ook persoonlijk de verantwoorde
lijkheid draagt. 

Sommige leden kregen veel brieven, om inlichting; anderen' 
slechts zeer weini'g. De verzoeken om inlichting kwamen meest 
uit de Oos,elijke Staten; enkele kwamen uit Nederland. Alles 
saamgenomen, blijkt u'it de vragen om iniichting het volgende: 

Dat in de Oostelijke Staten in den laatsten tijd bijzondere 
. belangstelling is in den Staat Californie. 

Dat in Nederland meer belangstelling is in de Midden Wes
telijke Staten. 

Bat er bij velen schromelijk misverstand is ten opzichte van 
de ,toestanden in het Westen. 

Dat de Commissie voorziet in eene werkelijke behoefte. 
Met eerbied onderworpen, 

HENRY J. HEYNEN, President. 
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