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EERSTE ZITTING, WOENSDAGMORGEN, 18 JUNI 

ARTIKEL 1 
Nadat de afgevaardigden zich aan denavond van Dins

dag, 17 Juni, in de Derde Chr. Geref, Kerk te Kalamazoo 
vereeuigd hadden in een Ure des Geheds, onder Ieiding 
van Ds. J. Manni, Praeses der vorige Synode, die hil deze 
geIegenheid sprak over een duhbeI tekstwoord, Ps. 18: 12, 
en Spr. 3: 20b, kwamen zij aan den morgen van Woens
dag, 18 Juni, om lien UlJr samen in het kerkgebouw der 
Eerste Gemeente. 

ARTIKEL 2 
. Ds. J. Manni opent de vergadering. Hij Jaat zingen 
Psalm 123: 1, leest Psalmen 122 en 123, en spreekt daarna 
de vergaderirig toe als voIgt: 

"Eerwaarde en Geliefde Broeders in Christus, Depntaten 
ter Synode, Hooggeachte Heeren Professoren, prae
advisenrs der Synode, Broeders als deputaten of Com
missies door de vorige Synode benoemd, om deze Sy
node met rapporten en adviezen te dienen: 

"GELIEFDE BROEDERS IN CHRISTUS:-

"Genade, Barmhartigheid en vrede worde u geschon
ken van God den Vader en van onzen Heere Jezns Chris
tus, door den Heiligen Gees!. Amen. 

"Het is mij een groote eer en een rijk voorrecht om 
voor de eerste maal, dat de breedste vergadering onzer 
kerken in deze schoone stad en in dit ruim kerkgebouw 
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saamkomt, U welkom te mogen heeten en een enkel woord 
· tel' opening van deze vergadering te mogen toespreken. 

"AIs ambtsdrager onzer kerken gevoelen wij dankbaar 
aan onzen God, dat Hij ons wi! gebruiken tot deze gewich
tige taak, oni nameIijk de belangen onzer kerken te nio
gen behartigen. 

"Wij komen saam als kerken, en daardoor is onze po
sitie geteekend, onze roeping aangewezen. Alsbroeders in 
het geloof in onzen Heere Jezus Christus zijn wij verga
derd. Slechts Eon is onze Meester, Eon onze Vader, die in 
de hemelen is. Daarom geen vaders of meesters onder 

· ons, en Christns is onze Koning, Zijn Woord onze wet. 
"De taak die ons wacht is een gewichtige taak. ~n de. 

breedste vergadering onZer kerken geldt niet de vraag 
voor ons, wat vdl ik, lnaar \Vat is de wiI van mijn Koning? 

"In aIle bespreking en besluiten heeft de Synode naar 
de beginselen van den geopenbaarden wil van God te han
delen. Wij zeiden, beginselen. Wij vinden voor alles niet 
een letterIijken rege!. Menschelijke wijsheid mogen wij in 
geen geval op den voorgrond schniven, opdat wij niet ons 
schuldig maken oorzaa:k te geven, dat de Heere nog met 
grooter wolken van donkerheid. over ons kome. D aarom 
hebben wij te meer de'rijke gena de des Geestes van no ode. 
Hoe vaak loopen wij gevaar, dat wij onze eigene ziens-

· wijze in strij d met d~n wi! onzes Gods op den voorgrond 
schuiven. 

"Wij zijn va oral geroepen tot de rechte aanwending 
der middelen. Niet aIleen dat wij deze voor onze aandacht 
houden in onze vergaderingen, maar zij moeten ook wor
den voorgehouden aan onze kerken, voorzoover als ver
dere uitwerkingder za:ken door de plaatseIijke kerken ge
eischt wordt, hetzij in be trekking tot de School, de Zen
ding, of plaatseIijke aangelegenheden, of van welken aard 
zij oak zijn mogen. Voorts heeft de Vergadering ten zeer
ste er me de te rekenen, dat zij zich bewegen moet op het 
gebied van het terrein va or de Kerk des Heeren aange
geven. Niet alles daarbuiten mag op dit terrein van toe
passing gebracht worden. 

"Is de taak gewichtig, oak de zakim zijn van zeer eru
stigen aard. Wij hebben allen het Agendum ingezien; ge-
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woonlijk komen er nog eenige zaken bij, door de afge. 
vaardigden op hnnne lastbrieven medegebraeht. -

'.:Sehool en Zen ding nemen een groote ·plaats 01' het 
Agendum in. Daarbij komen vele andere zaken. zaken 
die ons met aangenaamheid vervullen, maar ook zaken_ 
die ons smartelijk aandoen. Deze zullen ons weI eenige 
dagen bezig houden. Wij mogen U, Eerwaarde Broeders, 
niet langeI' ophouden. 

"Saamgekomen tot den arbeid, worden wij geroepen 
om hem te behartigen met al de gaven, die in dezen onze 
God ons gesehonken heeft. Doeh de dringende behoefte 
onzes harten roept ons om eerst ons tot onzen God te wen
den in het ootmoedig gebed, opdat de leiding des Geestes, 
zoozeer van no ode, ous deel zij. Mag die Geest in OuS 
midden zijn om ons te lei den van het begin tot het eiude, 
dan zal alles medewerken tot den bloei onzer kerken en 
tot verheerlijkiug van Zijueu Naam, dieons gekocht heeft 
met Zijn dierbaar bloed 'eU voor onze zondenbetaald. 

"Komt, vereeuigeu wij ons daartoe in het gebed tot 
den God aller genade. Het is Zijn eeuwig welbehagen om 
ons, onwaardigen in onszelven, te hooren en te willeuge~ 
brniken voor Zijn Koniukrijk. Hij zal ons daarom ook. 
onze bede schenkeu. Leggeu wij dau onze bede voor 
Hem, al is het dat wij znlks maar op zeer gebrekkige wijze 
kunnen do en." 

Na deze rede gaat Ds. Mauni voor in gebed. 

ARTIKEL 3 

Vit de lastbrieveu, die nu ingediend wordeu, blijkt, dat 
<Ie volgeude broeders ter Syuode afgevaardigd eu aauwe
zig zijn: 

Classis Grand Rapids Oos! 
Leeraren-L. Veltkamp, Herman Kuiper, E. Van Halsema. 
Ouderlingeu-J. M. Vander Wal, Ds. J. Noordewier, J. B. 

Hulst. 

Classis Grand Rapids West 
Leeraren-Y. P. De Jong, H. J. Kuiper, H. Danhof. _ 
Ouderlingen-F. Vander Ploeg, G. J. Rooks, J. Eugelhm."d. 
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Classis Hackensack 
Leeraren-H. Bonma, D. De Beer, J. H. Monsma. 
Ouderlingen-H. 'Van Ostenbridge, S. E. Greydanus, L. \'1. 

Prall. 

ClassisHolland • 
Leeraren-D. Zwier, J. L. Heeres, J. M. Ghysels. 
Ouderlingen-G. J. Heetderks, A. Peters, A. Rosbach. 

Classis Hudson 
Leeraren-C. Bouma, Leonard Trap, Peter Yff. 
Ouderlingen-Jacob Hoek, D. Velzen, M. Klapmuts. 

Classis Illinois 
Leeraren-J. Manni, J. K. Van Baalen, F. Doezema. 
Ouderlingen-M. Stob, S. Dekker, S. Vander Woude. 

Classis Muskegon 
Leeraren-H. Fryling, J. H. Mokma, J. Dolfin. 
Ouderlingen-M. Trap, G. Klooster, H. J. Dornbos. 

Classis Orange City 
Leeraren-M. Vander Heide, A. Wassink, T. Vander Ark. 
Ouderlingen-C. Geels, J. Verbrugge, Charles Mulder. 

Classis Ostfriesland 
Leeraren-C. Holtrop, M. Weeldreyer, 'F. Schuurmann. 
Ouderlingen-J. De Waard, H. P. Eekhof, I. Vander Wall. 

Classis Pacific 
Leeraren-N. Gelderloos, P. Jonker, Jr., D. H. Muyskens. 
Ouderlingen-Ds. A. J..Brink, P. Vanden Berg, G. Vander 

Griend. 

Classis Pella 
Leeraren-D. H. Kromminga, R. Bolt, I. Van Dellen. 
Ouderlingen-J. T. Brandsma, K. Vander Meer, H. Vandel' 

Riet. 

Classis Sioux Center 
'Leeraren-J. Haveman,A. H. Brat, J. J. Weersing. 
Ouderlingen-W. Bierma, H. Kuiper, P. Tolsma. 

Classis Zeeland 
Lecraren-A. Blick, M. Van Vessem, W. D. Vander Werp. 
OuderliI1gen-H. Smit, R. Dragt, P. Bareman. 
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ARTIKEL 4 
De Synode kiest het voIgende Moderamen: 

. Praeses~Ds. 1. Van Dellen. 
Vice-Praeses-Dr. Y. P. De Jong. 
Scriba-Ds. D. Zwier. 
Adjnnct Scriba-Ds. J. Dolfin. 

ARTIKEL 5 

7 

Na een korte toespraak, waarin hij de Illedewerking en 
de voorbede der afgevaardigden verzoekt, Ieest de Praeses 
de "Openlijke VerkIarinif' voor, waarlllede aI de afge
vaardigden door op te staan hunne instemming betnigen. 

ARTIKEL 6 
De tijd der zittingen wordt bepaaId als voIgt: Morgen

zittingen van 8: 00 tot 11: 45, met pauze van \): 45 tot 
10: 00; nallliddagzitlingen van 1: 30 tot 5: 45, met pauze 
van 3: 45 tot 4: 00. 

ARTIKEL 7 
De Praeses maakt de'volgende benoelllingen bekend: 
1. Commissie tot be/weming van Commissies van 

Praeadvies-Dss. J. Manni, Herman Kniper, Y. P. De Jong, 
C. Ilouma, J. Dolfin, C. Holtrop, D. H. Kromminga, A. 
BIiek, en Onderlingen S. E. Greydanus, A. Peters, Charles 
MnIder, G. Vander Griend, W. Bierma. 

2. Commissie voor Ontvangst van Deputaten~Ds. 
H. J. Kuiper en Dr. C. Bouma. 

- 3. Commissie van Rouwbeklag-Dss. L. Veltkalllp, 
J. M. GhyseIs en Ouderling F. V",-nder Ploeg. 

ARTIKEL 8 
De Illorgenzitting word! met dankzegging gesIoten 

door Dr. Y. P.De Jong. 

TWEEDE ZITTING, WOENSDAGNAMIDDAG, 18 JUNI 

ARTIKEL 9 
Nadat de vergadering gezongen heefl Psalm 119: 17, 

gaat Ds. D. Zwier voor in gebed. 

I 
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ARTIKEL 10 
De Praeses noodigt de~professoren onzer Theologische 

School en den President van Calvin, College uit om als 
praeadviseerende leden der Synode zitting te nemen. 

ARTIKEL 11. 

Het rapport van de Synod ale Commissie w?rdt gelezen 
door den Stated Clerk, Dr. H. Beets, en door de ~vergade
ringals kennisgeving aangenomen en goedgekeurd. (Zie 
Bijlage I, 1.) 

ARTIKEL 12 

Het rapport van den Synodalen Penningmeester, Ds. J. 
Noordewier, wordt voorgelezen, voor kennisgeving aange-

. , nOHlen, enin handen gelegd van een COlllnissie, bestaan
de uit Ds. L. Veltkamp en Ouderling G. J. Rooks, die een 
paar verzoeken van den Penningmeester zal overwegen en 
hierover aau de Synode rapporteeren. (Zie Bijlage I, 2.) 

De aanslag voor de Synod ale onkosten wordt bepaald 
op 40 cent per huisgezin. 

Besloten dat de afgevaardigden hun reiskosten uitbe
taald zullen krijgen tijdens de zittingen del' Synode. 

ARTIKEL 13 

Het rapport van den Deputailt tel' Generale Synode del' 
Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Utrecht 
Augustus tot September, 1923, wordt gelezen en voor ken- ~ 
nisgeving aangenonlen. (Zie Bijlage XL) 

ARTIKEL 14 

De volgende rapporten worden voorgelezen: 
(1) Rapport van de Deputaten voor Zuid Amerika. (Zie 

Bijlage X en Art. 68.) 
(2) Rapport van de Deputaten voor Kerkhulp. (Zie 

Bijlage VIL) 
(3) Rapport van de Deplltaten voar Heiden Zending. 

(Zie Bijlage IV.) 
~ (4) Rapport van Classis Illinois inzake de Chicago 

Jewish Mission. (Zie Bijlage V, 1.) 
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Rapport van de Paterson Jewish Mission. (Zie 
Bijlage V, 2.) Financial.Report, idem, Bijlage V, 3. 
Report, Gen. Fund, Jewish Missions, Bijlagen V, 4 
9~5. .' ' .. 
Rapport vande Cbmmissie voor het Opstellen van 
Graded Sunday School Lessons. (Zie Bijlage XIV.) 
Rapport van de Commissie voor "Articles of Incor
poration." (Zie Bijlage XV.) 

(8) Rapport van de Vertegenwoordigers bij de Federal 
. Council of the Churches of Christ iD America. (Zie 
Bijlage XII.) 

(9) Rapport van de Oeputaten voor de Emeritus Kas. 
(Zie Bijlage VI.) 

(10) 
(11) 

(12) 

Rapport van het Curatorium. (Zie Bijlage II.) 
Rapport van de Publicatie Commissie. (Zie Bij-
lage VIII.) . 
Brief van de Oeputaten der Gereformeerde Ker
ken in Nederl'md voor correspondentie met Bui-
tenlandsche Kerken, en twee brieven van Oeputa
ten der Gereformeerde Kerk in de Transvaal, Zuid 
Afrika. (Vgl. Art. 68, ix, en Rapport derSynodale 
Commissie, Bijlage I, 1.) 

Al deze stukken worden door de Synode voor kenriis
geving aangenomen, en in handen gelegd van de verschil
lende Commissies van Praeadvies. 

ARTIKEL 15 
De Commissie om Commissies van Praeadvies voor te 

stellen brengt het volgende rapport nit: 

L Theologische School en College Zaken:-
De leeraren J. Manni, J. Oolfin, P. Yff, en F. Schnur

mann; de Ouderlingen Os. J. Noordewier, F. Vander 
Ploeg, Charles Mnlder, H. Kuiper, en P. Vanden 'Berg. 
Adviseurs, pro S. Volbeda ,en President J. J. Hiemenga. 

2. Zendingszaken:-
De leeraren R. Bolt, W. O. Vander Werp, H.Fryling, 

en J. H. Monsma; de Onderlingen Os. A. J. Brink, G. J. 
Rooks, W. Bierma, en H. Vander Riet. Advisenr, Dr. H. 
Beets. ' 
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3. Publicatie Zaken:-
De leeraren J. M. Ghysels, Leonard Trap, en M. \Veel

. dreyer; de Ouderlingen H. J. Dornbos, J. B. Hulst, en L. 
Prall. 

4. Belijdenis, Eeredienst, Federal Council en Kerkelijke 
Correspondentie:- . . 

De leeraren L. Veltkamp, J. J. Weersing, en D. De 
Beer; de Ouderlingen G. J. Heetderks, M. Klapmuts, C. 
Geels, Jacob Hoek, en G. Vander Griend. Adviseur, Prof. 
W. Heyns. 

5. Kerkenorde en Emeriti Zaken:-
De leeraren F. Doezema, A. Wassink, en J. Haveman; 

de Ouderlingen G. Klooster, H. Smit, H. P. Eekhof, en P. 
Tolsma. Adviseur, Prof. W. Heyns. . 

6. Protesten in re Dr. Janssen:-
De lecraren D .. H. Kromminga, H. J. Kuiper, N. Gelder

loos, en C. Holtrop; de Ouderlingen R. Dragt, A. Rosbach, 
S. E. Greydanus, en S. Vander Woude. 

7. De Pella Zaak:-
Ouderling A. Peters; de leeraren H. Danhof, M. Vander 

Heide, en P. Jonker, Jr.; de Ouderlingen J. De Waard, 
J. M. Vander Wal, en M. Stob. Adviseur, Prof.' F. M. Ten 
Hoor. 

S. De Sioux Center Zaak:-
De leeraren M. Van Vessem, Herman Kuiper, J. K. Van 

Baalen, en D. H. Muyskens; de Ouderlingen J. Engelhard, 
D. Velzen, M. Trap, en P. Bareman. 

9. De Gemeene Gratie:-
De leeraren Y. P. De Jong, C. Bouma, E. Van Halsema, 

T. Vander Ark, en A. Bliek; de Ouderlingen S. Dekker, J. 
Verbrugge, en J. T. Brandsma. Adviseur, Prof. L. Berkbof. 

10. Varia:-
De leeraren J. L. Heeres, H. Bouma, J. H. Mokma, en 

A. H. Brat; de ouderlingen H. Van Osterrbridge, K. Vander 
Meer en I. Vander Wall. 
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De eerstgenoemde van elke Commissie zal fungeeren 
ais president, de tweede aIs rapportenr. 

Een voorstel omjn plaats van Ds. Herman Kniper een 
anderen broeder te benoemen aIs lid van de Commissie' 
voor de Sioux Center .za::rk wordt verworpen. 

Dss. J. Haveman, J. J. Weersing, en A. H. Brat geven' 
kennis dat ze tegen de benoeming van Ds. Herman Kuiper 
ais lid van deze Commissie protesl<~eren. (Zie Art. 110.) 

Het Tapport van de Commissie voor Benoemingen 
wordt in zijn geheeI aangenomen en goedgekeurd. 

ARTIKEL 16 
Om de Commissies vap. Praeadvies gelegenheid te ge- . 

ven afz·onderlijk te vergaderen om hunne rapporten in ge
reedheid te brengen, 'besinit de Synode te verdagen tot 
V rij dagniorgen. . 

ARTIKEL 17 
Ds. J. Doifin sluit deze zitting met dankzegging. 

J;>ERDE ZITTING, VRIJDAGMORGEN, 20 JUNI 

ARTIKEL 18 
Ds. J. Noordewier Iaatzingen Psalm 89: 8, en gaat voor 

in gebed. 

ARTIKEL 19 
Besioten word! om bij het begin van' eike zitting vijf

tien minuten af te zonderen voor "devotional exercises." 
De Praeses benoemt Dss. J. M. Ghyseis en J. H. Mokma " 
aIs commissie om deze zaak te regelen. 

ARTIKEL20 
Appel wordt gehonden. Het blijkt, dat al de afgevaar

digden aanwezig zijn. 

ARTIKEL 21. 
De notnien van de eerste en de tweede zitting worden 

, gelezep. en na een enkele wijziging goedgekenrd. 



12 CHRISTELlJKE GEREFORMEERDE KERK 
.~--~ 

ARTIKEL22 
Dr: S. H. Kirkbride, vertegenwoordigende de Ameri

can Bible Society, spreekt de vergadering toe. Hij ver
telt iets van den belangrijken arbeid door deze Vereeni
ging verricht, brengt haren dank over voor den steun door 
onze Kerken geboden, en verzoekt onze medewerking en 
steun bij deu voortduur te mogen ontvangen. Dr. C. 
Bouma beantwoordt den broeder in enkele welgekozen 
woordfm. 

ARTIKEL 23 
Als Commissie voor Benoemingen worden door den 

Praeses aangewezen de leeraren Herman Kuiper, J. M. 
Ghysels, J. K. Van Baalen, Leonard Trap, en de Ouderlin
gen R. Dragt, J. T. Brandsma, en W. Bierma. 

ARTIKEL 24 
Het rapport van de Comm. van Praeadvies voor .Ker- ' 

kenorde Zaken, enz., wordtgelezen door den rapporteur, 
Ds. A. Wassink. De volgende punten van dit rapport 
worden behandeld: 

1. Instructie /Ian Class is Pella over het formeeren van 
een Classis California: . 

De Classis vraagt (Ie Synode het beslui! der vorige Sy- . 
node te herzien, aangaande het formeeren eener Classis 
California voor het terrein West van de westelijke en Zuid 
van de znidelijke grens van Colorado, bevattende de vijf 
gemeenten van California en de gemeente van Rehoboth, 
New Mexico. 

En dat weI om reden dat al de betrokkene gemeenten 
het verzoeken, de Classis overtnigd is dat de tijd er weI 
rijp voor is, en dat de gronden waarop de laatste Synode ' 
niet besloot tothet formeeren eener nieuwe Classis niet 
meer bestaan: 

a) wijl die kerken nu aanmerkelijk sterker zijn (die 
zes gemeenten tellen nu plm. 400 gezinnen, 1,{)50 be
lijdende leden en 1900 zielen), ze nog voortdurend 
groeien en ook de Zendings-arbeid zich meer en 
meer uitbreidt; 

b) en wijl ons volk in California zich\1oe langer hoe 
meer bIijvend vestigt. 
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Voor het formeeren dezer nieuwe Classis California 
wijst de Classis op de volgende gronden: 

a) de zeer groote moeilijkheid voor de gemeenten in 
California om zich behoorlijk te doen vertegen
woordigen op de Classic ale vergaderingen, wat voor ' 
het kerkelijk,leven schadelijk is, benevens de hoog~ 
gaande onkosten daaraan verbonden; 

b) de afstand en ligging dezer kerken makeg dit een 
natuurlijke vailzelfheid; , 

c) de bijzondere behoeften van dit terrein die moeilijk 
verstaan en voJledig behartigd kunnen worden door 
broeders die er niet me de bekend zijn; 

d) er is te veel werk voor de vergaderingen van Clas
sis Pella om behoorlijk te worden afgedaan. 

(Agendum, p. xxxi) 
Uwe Commissie adviseert dit toe te staan. 

Gronden:-
a) 01)1dat blijkt dat de bezwaren door de vorige Sy

node genoemd niet meer gelden; 
b) Omdat de gronden door de Classis genoemd vol

doende zijn voor het vormen eener nieuwe Classis. 
Aangenomen. 

II. Instructie van den Kerkeraad der Eerste Chr. Ger. 
f(erk, Chicago, Ill., over Art. 54, Acta 1908: 

De Synode geve een verklaring van Art. 54, Acta 1908. 
laatste gedeelte. 

, Gronden: 
In het artikel in de Engelsche nitgave (Cburch Order, 

nitg. Stuart en Hoeksema) wordt gesproken van 
"interested parties" die zich beroejJen knnnen op de 
Synode. Beide, kerkeraad en applicanten voor een 
nieuwe gerileente zijn "interested parties". Tach 
schijnt dat.naar de opvatting'van sommige Classes 
aileen de applicanten bedoe:Jd zijn. De vraag is: 
Wie heeft het recht van 'beroep? En: Wat wordt 
bedoeld met 'het onveranderd blijven van den sta
tus qno? Welke "statns qno" l:)lijft onveranderd? 

Indien de Synode beslnit dat, krachtens procedure in 



vroegere gevallen onder degenen die recht van appel heb
. ben, aileen de applicanten voor een nieuwe gemeente ver
. staan worden, dan herzie de Synode zulk een uitspraak en 
spreke uit dat beide en kerl<eraad en applicanten het recht 
hebben zich tegenover het besluit derClasse op de Synode 
te beroepen, en de zaak zoolang in statu quo blijft, dat is: 
als hij was aleer de Classe een be_sluit nam. 

Gram/en: 
(1) Indien de kerkeraad zich 'bezwaard gevoelt aan

gaande het beslnit der Classe inzake het stichten 
van een nieuwe gemeente, blijft-als de stichting der 
gemeente toch doorgaat, dus aileen de applicanten 
voor een nieuwe gemeente het recht hebben zich 
op de Synode te heroepen-er voorden kerkeraad 
geen' beroep op een meerdere vergadering over. 
lets wat tegen ons Gereformeerd kerkrecht is 
hetwelk zegt dat van aile zaken zonder uitzonde
ring waarin men zich bezwaard gevoelt men beroep 
heef! op een meerdere vergadering (Art. 31, K. 0.) 

(2) Door den kerkeraad aIleen formeel recht van be
'roep te geven en de zaak toch te.laten doorgaan, 
komt de kerkeraad voor een voldongen f eit te 
staan dat niet weI weer te niet gedaan kan 'Wor
den; is het beroep van weinig waarde, en worden 
de rechten van een kerkeraad miskend. 

(Agendum, p. xxxiii.) 

Uwe Commissie is van oordeel, dat deze zaak blijkbaar 
in verband staat met een concreet geval, hetwelk niet ge- . 
noemd wordt, zoodat de Synode hier niet op in behoeft te 
gaan. Toch meende de Commissie de volgende verklaring 
te moeten geven: . 

a) In betrekkingtot de uitdrukkiugen "bdanghebbell
de" en '''status quo" is uwe Commissie van oordeel 
dat het woord "belanghebbende" iu genoemd Art. 
aIleeu op de '1-pplicanten doelt en dat "in statns quo. 
blijven" bedoelt dat de stichting in het gegevenge
.valniet doorgaan kan. Hoewel hier niet nit het oog 
verloren rnoet worden, dat er uitzonderingen kun
nen wezen. Zie Rutgers Adviezen I, 175. 
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b) Dit een en ander neemt niet weg, dat eell Kerke
raad steeds het recht van beroep op de Synode 
heen. Dat dit beroep in sommige gevaJIen slechts 
een formeele beteekenis heeft is onvermijdeIijk. 

Goedgekeurd. 

III. Instructies van Classis Sioux Center en den Ker
keraad van Chicago lover het recht der Classis tot afzet
ting van een Kerkeraad: 

De Classis verzoekt de Synode een Commissie te be
noemen om te onderzoeken of eene Classis op kerkrechte
Iijke gronden .een kerkeraad kan of mag afzetten, wijl het 
herhaaldeIijk gebleken is dat er zeer schadeIijke onzekerc 

heid in dezen is. 

Bewijzen: 
a) In 1918 zette Classis Muskegon, in verbaud met de 

"Maranatha"-zaak, den kerkeraad van MUskegon I 
af (De Wachter, 1918). Dus was de praktijk in 
dezen alsof de Classis weI het recht heef!; , 

b) Toch \vordt gedurig en in onze bladen en op meer
dere vergaderingen beweerd, dat de Classis in geen 
geval het recht heeft om een kerkeraad af te zet
ten (Acta Synodr1922, p. 148 c onder D). Ook kun
nen wij, (of schoon de Synode f.ormeeI deze zaak 
vermeed), gevoelen dat iij iets van dit beginsel 
aanvaardde (p. 143, b, 1) ; 

c) Er schijnt tegenstrijdigheid te zijn tusschen Art. 36 
en Art. 84 D. K. O. Onze Hoogleeraar, Prof. W. 
Heyns, spreekt het onomwonden uit dat de Classis 
weI het recht heeft om op kerkrechteIijke gronden 
een kerkeraad af Ie zetten, !erwijl Dr. Van' Lonk
huyzen, die op kerkrechteIijk gebied 66k leiding 
geeft aan "ons volk, juist he! tegenovergestelde leer!. 

Ons verzoek is: geef ons zekerheid, terwijl de 'moei
ten in verband met deze kwestie steeds vermeerderen. 

(Classis Sioux Center.! 
(Agendum, p. xxxiv.), . ' 

De Synode spreke uit, dat geen Classis het recht heeft 
cen kerkeraad of ouderlingen of diakenen af te zetten. 
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Gronden: 
Dit te do en is in strijd met a) de Kerkenorde, Art. 84; 

b) met de beginselen van het Gereformeerde kerkrecht; 
c) methet getuigenis der _voornaamste autoriteiten; en 
d) met de historie. 

(Kerkeraad, Chicago 1.) 
(Agendum, p. xxxv.) 

Uwe Commissie is van oordeel als voIgt: 
a) Dat wij thans niet rijp zijn voor een uitspraak in 

deze moeielijke kwestie; 
b) Dat het tochwenschelijk is dat wijin dezen tot ze

kerheid komen. De tegenwoordige verscheidenheid 
van beschouwing is schadelijk. De geschiedenis der 
laatste jaren heef! dit geleerd; 

c) Daarom benoemede Synode, in overeenstemming 
met het verzoek van Classis Sioux Center, eene 
Commissie om van dit stuk grondige studie te ma
ken, en op de yolgende Synode te rapporteeren. 

Aangenomen. _ (Zie verder Kerkenorde Zaken, Art. 77.) 

ARTIKEL25 
In behandeling wordt genomen het rapport van de 

Commissie van Praeadvies inzake Belijdenis, Eeredienst, 
enz., hetwelk gelezen wordt door Ds. J. J. Weersing, rap
porteur. De volgende pnnten worden behandeld: 

1. Inzake afuaardiging naar de Algemeene Synode 
der Geref. Kerken in Nederland; Classis Grand Hapids 
,Vest komt met de volgende instructie (zie p. xxx, Agen
dum) : 

The Classis overtnres Synod as follows in regard to 
correspondence with the Reformed Churches of the Neth-
.. rlands: Synod decide: _ 

(1) that our chtlrches should send one of its ablest, 
most experienced and respected men as delegate 
to the future General Synod of these churches in 
the year 1926; 
Ground: 
the importance for both denominations of main
taining the closest relations with each other as one 
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of the means of preserving their distinctive Re
formed character. At this Synod various matters 
of the utmost importance, also for us,will be con
sidered, such as the revision of the ConfessiOl:\al 
Standards. . 

(2) that the delegate shall be sent entirely at QUI' own 
expense; 
Grounds: 
a) Synod should be entirely free in its choice; 
b) Our churches are able to bear the expense .. 

(3) That the delegate aud his alternate shall be elected 
by Synod from a nomination to be made by its 
officers (moderamen); 
Groun'd: 
this method would be, we beliese, the most simple, 
direct and satisfactory. 

Uwe Commissie adviseert: 
a) Om indien immer mogelijk een afgevaardigde, die 

ons geschikt vertegenwoordigen kan, te zenden naar 
de Generale Synode van de Geref. Kerken in Neder
land, te honden in 1926; 

b) Om $200.00 beschikbaar te stellen ter bestrijding 
van onkosten; I 

c) Dat de Synodale Commissie, door den Stated Clerk, 
aan de volgende Synode van onze kerken, namen 
van InaUllen voordrage, die daarvoor in aanmer
king kunnen komen, en de Synode daarnit een 
keuze doe. 

Gronden: 
(1) Het is alleszins wenschelijk dat wij me! elk an

del' in zoonauw mogelijk contact blijven; 
(2) Er komen zaken aan de orde die ook vaal' ons 

van het hoogs!e belang zij n, als de herziEming 
van onze Belijdenisschriften. 

De ,Synode kan zich in dit advies nie! vinden, en ver- . 
wijst deze zaak terug naar de Comm. van Praeadvies. (Zie 
verdeI' Art. 47.) . 
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II. Inzake het Iidmaatschap van de Federal Council of 
the Churches, of Christ in America. 

. Classes Grand Rapids West en Oost, Holland, de Ker-

-. 

keraad van Kalamalloo I, en Classis Pacific komen met de 
volgende instructies. (Zie p. xxvii, xxviii, en xxix van 
het Agendum.) . . 

Whereas, ihe Federal Council of the Churches of 
Christ in America is an organization decidedly liheral in 
its principles and tendencies, advocating a humanistic 
religion, aiming at the "united church of the future", plac
ing the church on one level with all kinds of social welfare 
organizations and international friendship alliances; and 

Whereas" an active propaganda is carried on by the 
Federal Council to disseminate these modern-ethical prin
ciples, and to bring about a realization of its humanistic 
aim; and 

Whereas, .the Federal COl1ncil, by its' Commissions, con
stantly undertakes to act as spokesman for the churches 
its represents, on many occasions, mostly of a social and 
political nature, and assumes an authority going far be
yond its constitution; and 

Whereas, the Christian Reformed Church, by virtue of 
its membership, becomes jointly responsible for this prop
aganda and these deliverances, 

Classis overtures Synod to sever all connections be~ 
tween our Church and the Federal Council' of the 
Churches of Christ in America. 

(Classis Hal/and.) 
We urge Synod to sever all connections with the Fed

eral Council of the Churches of Christ in America. 
Grounds: 
(1) Membership in this Council is not restricted to 

orthodox Protestant churches. We are convinced 
that ecclesiastical alliances of any kind between 
orthodox and liberals are contrary to the Word 
of God; 

(2) Liberalism is in control of the Council as is Clearly 
seen from its emphasis on the social gospel and its 
humanitarian tendencies; 
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(3) The Council stands committed to elaborate. pro
grams pertaining to iudustrial, national and inter

'national affairs which our churches have never en
dorsed and should not endorse, even if We conld 
fully agree with them, siuce they do not belong to 
the province of the church as an organization. 

(C lassis Grand Rapids West.) 

De Synode verklare het lidmaatschap der Chr. Geref. 
Kerk aan de Federal Council of the Chnrches. of Chris! 
vervallen. 

Gronden: 
a) een van de voornaamste reden waarom wij ons als 

Kerk aansloten in 1918, n.!. het samenwerken met 
andere kerken in het leger, is vervallen; 

b) in hel optreden van de Federal Conncil wordt het 
steeds dnidelijker dat zij in ge'ICaarlijke mate onder 
den invloed staat van liberalistische leiders; 

c) de Federal Council wijs! als plicht derkerk aan 
wat feitelijk de plicht is van den individneelen ge
loovige op sociaal en politiek terrein. 

(Classis Grand Rapids Oost.) 

De Synode verbr~ke den band die onze kerken bindt 
aan de Federal Council of the Churches of Christ in Amer
ica. 

Gronden: 
a) De gronden en redeneIi genoemd in The Ministers' 

Monthly, Juli, 1923; 
b) de gronden en redenen voor zulk .eene verbl'eking 

aangevoerd door Ds. Zwier in The Witness, Augus
tus en September, 1923. 

(Kerkeraad, Kalamazoo I.) 

De Classis verzoekt der Synode zich te onttrekken van 
het lidmaatschap van de Federal Council of the Churches 
of Christ in America. , . 

Grollden: , 
(1) Het optreden van. deze "Conncil" geeft blijkt van 

liberalistische lei ding; 
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(2) Deze "C.ouncil" heweegt zich te' veel .op s.oclaal, in
dustrieel en p.olitiek gehied; 

(3) de h.o.ofdreden van .ons lid w.orden in 1918 van deze ' 
"C.ouncil" (de .o.orl.ogs-t.oestand) is niet langer 
geldig. 

(Classis Pacific.) 

a) Aangezien de eerste reden v.o.or aansluiting n.og niet 
is weggevilllen,' namelijk, "Om .ons eene .offickele 
standing te geven .onder de kerken" (Acta 1918, p. 
~~ , 

b) Aangezien de C.ouncil thans niet'staat .onder leiding 
van liheralistische mann en; 

c) Aangezien wij in den C.ouncil versterken het g.oede 
elenlent; 

d) Aangezien het lidmaatschap aan de Federal C.oun
cil .ons ter eeniger tijd weer te stade kan k.omen; 

adviseert uwe C.ommissie .om thans niet uit te treden. 
Aangezien Dr. C. L. G.o.odell, vertegenw.o.ordiger van de 

Federal C.ouncil, a.s. Vrijdag alhier denkt te zijn .om de 
Syn.ode t.oe te spreken, w.ordt besl.oten deze zaak te tafelen 
en weer in handen te leggen van de C.omm. van Praead
vies. (Zie verder Artt. 67 en 95.) 

ARTIKEL26. 
Aan de .orde w.ordt gesteld het rapp.ort van de Comm. 

van Praeadvies inzake Theol. School en Calvin Col/ege, 
hetwelk gelezen w.ordt d.o.or den rapp.orteur, Ds. J. D.olfin: 

I. ' Instructie van Classis Illinois:-
De Synode geve, ingeval zij :in de ontstane vacatures 

aan .onze The.o!' Sch.o.ol mannen ben.oemt, die geene erva
ring hebben in het yak, w'aarin zij .onderwij s m.oeten ge
yen, dezen minstens "a year leave .of absence" inet bez.ol
diging, .omdat zij zich d.o.or speciale stndie m.ogen v.o.orbe
reiden v.o.or hunnen arbeid . 

. Gronden: 
(1) Het is .onm.ogelijk v.o.or iemand, die v.oor het eerst 

d.oceert in het gegeven yak, zich in het k.orte tijd
perk tusschen de Syn.ode en de .op~ing der school 
vold.oende voor te bereiden; 

I 
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(2) Ook afgedacht hiervan zal alIe speciale voorberei
ding onze school en kerken ten goede komen en 
het "prestige" der professoren ·verhoogen. 

(Agendum, p. vL) 

Uwe Commissie adviseert deze inslructie niet aan te 
nemen: 

(1) Omdat de Synode in geen geval mannen behoort te 
benoemen die "geen ervaring bebben in het vak"; 

(2) Omdat licht, ·in geval dit aangenomen werd, mis
bruik zou worden gemaakt van zulk een regel; 

(3) Omdat alIe "speciale studie" voor professoren ·of 
wie ook, de Kerken ten goede zoude komen. 

Maar te besluiten: 
Regel zij, alIeen mannen te benoemen die zich speciaal 

bebben voorbereid voor het yak dat zij hebben te onder
wijzen. Ingeval een j aar, of meeI', voor speciale voorbe
reiding noodig moch.! zijn, benoeme de Synode zulk een 
persoon om na een of twee jaren iijn werk te aanvaarden. 

Aangenomen. 

II. lnstruclie van Classis Pel/a:-
De Classis Pella vraagt dat, in het voorzien van eenige 

vacatnre in de facuIteit der Theologische School, de Sy
node het get aI, ·derznlken die in aanmerking komen voor 
znlk eene vacatnre, beperke bij voorkeur tot hen wier 
Theologische opleiding werd voorafgegaan door eene we
te~schappelijke opleiding, geIijkstaande met die welke 
gegeven wordt in de "Seminary Preparatory Course" van 
Calvin College ten tij de wanneer in de vacature moet wor
den voorzien. 

Reden: 
De Professoren van de Theologische School moeten in 

algemeene wetenschappelijke bekwaamheden ten minste 
op geJijken voet staan met de stndenten van het eerste 
j aar in de Theologie. 

(Agendum, p. vL) 
Uwe Commissie -adviseert deze iristructie aan' te nemeD, 

maar de woorden "bij voorkeur" er nit te Iichten, aange-
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zien de red en en, door de Classi's aangegeven, het noodza
kelijk maken, dat deze worden weggenomen. 

De Synode beslnit het advies der Commissie zoowel als 
de geheele instructie te verwerpen. 

III. Instruct;e !Jan Class;s Orange C;ty:-
Met betrekking tot de benoeming van Professoren be

paall de Classis de aandacht der Synode er bij dat het, 
vooral met het oog op wat de Kerk pas 'heef! doorgemaakt, 
zeer onwijs zou zijn iemand te benoemen, die niet het 
volle vertrouwen der Kerken heeft. 

(Agendum, p. vi.) 
Uwe'Commissie adviseert dit voor kennisgeving aan te 

nelnen. 
Alzoo besloten. 

IV. Instructies !Jan Classes Zeeland en Muskegon: 
Zoo lang de Kerk als een geheel zorgt voor College en 

Theologische School; 
Zoolang de Kerk in haar Reglement voor de ,~chool 

spreekt van de opl"eiding van toekomstige dienaren des 
Woords; 

Zoolang geheel de Kerk de School finantieel onder
houdt en weI hoofdzakelijk met het doel der opleiding 
van toekomstigedienaren des \Voords-zoo verzoekt Clas
sis Zeeland vriendelijk en dringendder Synode om zooda
nige regeling dat stndenten van rijperen leeftijd geheei 
hunne opleiding knnnim ontvangen aan de School der 
Kerken. 

Grond: 
De Classes worden nu verhinderd stndenten op te ne

men die op rijperen leeftijd begeeren opgeleid te worden 
tot het predikambt, en van wie niet gevorderd mag wor- , 
den elders een preparatory course te nemen. 

(Class;s Zeeland.) 

De Synode herzie het besluit inzake de opheffing van 
het Preparatory Department aan onze School (zie Acta 
1920, Art. 28, I, p. 35) en make zulke regelingen dat dege
nen die opgeleid willen worden tof Bedienaren des 
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Woords heel hunne opleiding kunnen ontvangen aan onze 
kerkelijke inrichting. 

Gronden: 
, (1) Aangezien de Christian High Schools en Acade

mies niet werden opgericht met het speciaal doel 
om aanstaande Bedienaren des Woords op re lei
den, kan niet verwacht worden dat studenten die 
aan zulke inrichtingen studeeren he! onderwijs 

, zullen ontvangen dat vroeger in het Seminary De
partment gegeven werd. Het blijkt nu reeds, dat 
de literarische studenten aan onze School straks' 
minder onderricht in het Grieksch eri het Hol
landsch zullen ontvangen dan de studenten twintig 
j aren geleden ontvingen to en er nog geen College 
was; 

(2) Vanwege de bestaande regeling zijn de Classes bij 
hunne opname van adspiranten voor E. B. P. Ras 
verplicht om win tweei'n een te doen:Of zieh te 
beperken tot "graduates" van High Schools, Of on
dersteuning te geven aan studenten van een an
dere school dan onze kerkelijke inrichting. Geen 
van beiden isgewenscht. . 

(Classis Muskegon.) 
(Agendum. pp. vii en viii.) 

Uwe ,Commissie adviseert hierop 11iet ill te gaan, aa11-
gezien de Synode in 1920 en in 1922, besloten .heeft het 
Prep. Department op te heffen, en om nu zulk een Dept. 
of "course" wederom in te voeren zou te m()eilijk en te 
kostbaar zijn." 

Aa~g~nomen., ,(V gl. Art. 30.) 

ARTIKEL 27. 
Prof. F. M. Ten Hoor slui! deze zitting met dank

zegging. 

VIERDE ZITTING, VRIJDAGNAMIDDAG, 20, JUNI 
ARTIKEL 28 

N adat gezongen is Psalm 81: 12,. gaat Ds. J. H. Mokma 
voor in gebed. 
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ARTIKEL 29 

Aangezien de Comm. van Praeadvies voor Varia en 
Be;waarschriften de handen meer dan vol heeft, stel! de 
Comm. tot benoeming van Commissies van Praeadvies 
voor om' drie protesten te leggen in handen van de vol
gend~ personen om de Synode met advies te dienen: De 
leeraren J. M. Ghysels, L. Trap, L. Veltkamp, J. J. Weer.
sing, en de Ouderlingen H.J. Dornbos, C.Geels, en H. Smit. 

A Izoo besloten. 

ARTIKEL30. 

De behandeling Van bet Rapport der Comm. van Prae
advies Theologische School en Calvin College wordt voort
gezet. 

In verband met het besluit vermeld onder Art.. 26, IV, 
\~ordt het volgende voorstel ingediend: 
. De Synode verzoeke het Curatorium om indien moge

lijk met de Christian High .Schools en Academies regeling 
te maken voor Seminary Preparatory Courses aan hunne 
inrichtingen. , 

. Wordt verwezen naar de Comm. van Praeadvies om 
hierin de Synode met advies te dienen. (Zie Art. 41.) 

V. /nstrllctie van Classis Pella:-
De Clas,sis Pella vraagt de Synode, in aansluiting aan de 

besluiten van de vorige Synoden, stapp en te nemen tot 
losmaking van het College van de Kerk, door het' benoe
men van eene Commissie om de zaak voor te bereiden 
voor de Synode van 1926. 

(Agendllm, p. viii.) 

Uwe Commissie adviseert hier niet op in te gaan, maar 
nogmaals te besluiten het College voorloopig te handha
ven als kerkelijke inrichting. 

I 

Gronden :-

(1) Volgens Art. 1 van het Reglement voorde Theo!' 
School en Calvin College is het college voorname
lij~ bestemd voor de opleiding van toekomstige' 
predikan ten; 
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(2) Voor den bloei van het college, om niet te spreken 
van het voortbestaan van deze inrichting die veels
zins nog zwak is, is dit noodig; 

(3) Hoewel het niet de bepaalde roeping is van de 
Kerk als instituut om een college in den ,a1gemee
nen zin te onderhouden, toch heeft zij het recht 
daartoe, wanneer er voor den geestelijken bloei. 
van het volk des Heeren behoefte aan zulk eene 
inrichting bestaat; 
Met het oog op verschillenae vereenigingen voor 
Christelijk lager en middelbaar onderwijs, is het 
thans niet de tijd om nog,meer vereenigingen in 
het leven te roepen; 
Pogingen om de School aan een vereeniging over 
te dragen zou opnieuw onzekerheid en onrust in 
de Kerk veroorzaken; 
Znlk eene poging zon zeker tot schade der School 
leiden; 
De 'onkosten zouden daardoor niet verminderen, 
doch veeleer vermeerderen. 

In plaats van het advies der Commissie wordt het vol
gende'snbstituut-voorstel ingediend en aangenomen: 

, Naar aanleiding van de instructie van Classis Pella be-
noeme de Synode een Commissie om de principieele en 
practische problemen in te denken, die in verband staan' 
met de verhouding tusschen Calvin College en de Kerken, 
en om de e.v. Synode ~et advies te dienen. 

VI. Instructie Classis Ostfriesland:-
De Classis Ostfriesland, dringt er bij de Synode met 

allen ernst op aan om Calvin College van de Kerk los te 
maken. 

Gronden voor dit verzoek zijn: 
a) Herhaaldelijk werd het door onze kerken uitge

sproken, dat het middelbaar en hooger onderwijs 
principieel van eene vereeniging dient uit te gaan 
(cf. Acta Synodi 1894, Art. 48; 1896, Art. 114; 1898, 
1900, 1908, 1910, 1912, 1914). Bovendien is Calvin 
College in de Iaatste jaren zeer uitgebreid, zoodat 



26 CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK 

er in vele vakken onderwezen wordt die geen be
trekking hebben op het opleiden van predikanten; 

b) wat het lagere Christelijk en het middelbaaronder
wijs aangaat, w~rd dit beginsel onder ons reeds ge
rnimen tijd in de praktijk aanvaard, en over het a1-
genie en met gewenschten nitslag bekroond; 

c) zoolang er nn onder ons een college bestond, werd 
het onderhouden van Calvin College door de K~rk 
niet zoozeer door praktische.bezwaren gedrukt. 
Waar er echter nu in het centrum van Classis Ost
friesland een college tot stand kwam, is de toestand 
geheel anders geworden, en springt de onbiIIijkheid 
dadelijk in het oog om te verwachten dat Classis 
Ostfriesland nog bij voortduur aansprakelijk wordt 
gehouden voor den aanslag van Calvin CoI1ege, te 
meer waar de Kerk, die tot 1922 Grundy College 
wat steun had geboden, zich geheeI van Grundy 
'College onttrokken heeft. 

(Agendum, p. ix.) 
Dez<l instructie wordt beantwoord door het boven, on

der V, aangenomen besluit. 

VII. Instructie Classis Ostfriesland regarding the As-
sessment,. (Agendum,pp. ix and x):- . 

Whereas, Classis Ostfriesland, with the co-operation of 
Synod of 1916, was instrumental in the providence of God· 
to found and erect the school at Grundy Center (cf. Acta 
1916), and which through God's blessing has proved to be 
a great blessing; 

Whereas, In later years the attitude of Synod de-· 
manded a change, both in the administration and the 
courses of study, to which Classis Ostfrieslahd conceded 
though reluctantly, to-wit: 

(1) In administration-that the school should be con
trolled and administered by a ,Society; 

(2) In courses of study-that the theological depart
ment should be removed (cf. Acta Synodi 1918); 

Whereas, The Synod of 1920 voluntarily drafted and 
offered to Classis Ostfriesland, and entered into the so-
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called Basis of Agreement, which was to take charge of 
-the Seminary Preparatory Course covering the first two 
years in college by financing the same (and Classis Ost
friesland also consented to the same) ; 

Whereas, The Synod of 1922 nullified the agreement of 
1920 without even consulting the Classis of Ostfriesland; 

\ . . 
Whereas, The repeated adverse action of Synod, e.g. of 

1918,1920, and especially of the 1922 Synodwere a severe 
blow to the 'Grundy Center school, both financially and 
morally; 

Whereas, Classis Ostfriesland feels morally bound, be
. cause of its original connection and .the future welfare of 
the school; 

Therefore, It comes with this humble petition to beg 
of your honorable body to ask of you this favor, that as 
long as "Calvin," in its college department, is a church insti
tution, that what otherwise would be proportioned to the 
college department at Calvin be given by our Classis to 
the Grundy Center institution. Brethren, the doubling of .. 
an assessment would be a burden upon our people, and· 
the transfer of the institution to a society does not eIim
'inate our obligation. The school is still in our midst and 
stands in need of our support. 

We further ask that this ruling, if favorably acted 
upon, shall be effective from 1922, when the Basis of 
Agreement was nullified. 

Your Committee advises not to grant this petition. 
Ground:-
Whatever Ostfriesland commendably does to support a 

society for higher education, does in no way relieve the 
Ostfriesland churches from supporting the institution oL 
the Church, which they as a constituent part of the Chris
tian Reformed Church helped to erect, maintain, and 
support. 

Aangenomen. 

VIII. Instrllcties Kerkeraden RllSk en Atwood (Agen~ 
dllm, p. xi) : 

De Synode make. een andere regeling voor den aan
slag voar de Theol. School en Emeritus Kas daar door de 
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regel die nu gevolgd wordt de lasten te zwaar worden voor 
de kleine gemeenten, die, als zij een Leeraar willenon~ 
derhonden, kerkschuld, loop en de onkosten, enz" willen 
betalen, per huisgezin veel meer moeten opbrengen dan 
de groote gemeenten, . 

De Synode wijzige daarom die regeling zoo, dat de 
kleine gemeenten per huisgezin niet zoo hoog aangeslagen 
worden als de groote gemeenten. 

(Kerkeraad, Rusk.) 

De Synode wijzige de regeling van aanslag voor de 
Theologische School zoo, dat de kleine gemeenten per 
huisgezin niet zoo hoog aangeslagen worden als de groote 
gemeenten. (Kerkeraad, Atwood.) 

Uwe Comm. hoorde een delegatie van den kerkeraad 
van Rusk, die een plan voor uitvoering ter tafel legde, 
maar nochtans komt uwe Comm. methet advies op deze . 
instructie niet in te gaan opdat de Synode nie! voor on-
overkomelijke moeielijkheden kome te staan~ . 

Aangenomen. 

IX. Instructie Classes Pacific en Orange City (Agen
dum, pp. xi e.n xii) :-

De Classis verzoekt de Synode haar te willen vrijstel
len van het betalen van $1,000.00 achterstallige schuld aan 
de Theologische School. . 

Grond: 
De ontbinding' van sommige en de yerzwakking van 

nog andere gemeenten. (Classis Pacific.) 

Kwijtschelding van de schuld bijde Theol. School en 
Calvin College. De Classis steunt het verzoek van de vol" 
gellde gemeenten, en weI 01' de volgende gronden: 

a) Winnipeg: In Winnipeg is de gemeente in het 
laatste jaar met een-derde verminderd; er bcstaat 
gevaar am tot de helft verminderd te worden. 

b) In Brooten is de toestand ouhoudbaar, zooals weI 
gebleken is uit het feit, dat heel de Kerk helpt om 
Brooten uit den nood te helpep. Ook is hier de ge-
meente zeer klein geworden. . 
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c) Estelline: Daar is de toestand ev,mzoo; er kan 
geen hoop gegeven worden tot betaling der schnld, 
wijl het Leeraars tractement al $1,000 of meer ten 
ach teren is. 

d) Hancock: Al het bovengenoemde geldt ook van 
Hancock. De gemeente is aanmerkelijk kleiner ge
worden, zoodat de financieele lasten te zwaar wor
den om te dragen. 

De bovengenoemde gemeenten kuunen hare schul
den onmogelijk betalen, derhalve wordt· kwijtschelding 
der schnld verzoch t bij de Synode. 

(CIassis Orange City.) 
Als Comm. adviseeren wij dat de Synode de genoemde 

schuld niet kan kwijtschelden. 

Gronden:-
Of schoon sommige gemeeuten weI ontbonden of ver

zwakt zijn, de leden derzelve nochtans in hoofdzaak on
der dezelfde Classes blijven ressorteeren. Indien betaling 
nu niet mogelijk is, geve de Synode meer tijd tot betaling 
der schuld. 

Aangenomen. 

X. lnstructie Classis Holland (Agendum, ppo' xii en 
xiii):- . 

(1) De ,Synode verzoekedoor hare depntaten (Curato
ren) aan de Professoren van Calvin College om minstens 
twee malen per jaar voor De Wachter of The Banner een 
artikel in populairen trant te schrijven in verb and met de 
vakken welke zij onderwijzen. 

Deze artikelen vooral te wijzen op het noodzakelijke 
van Gereformeerd onderwijs tegenover de ongeloovige 
wetensohap; en opde moeilijkheden welke zich in hnnne 
vakken voordoen om genoemd onderwijs naar wensch te 
kunnen geven. 

, Gronden: 
a) de liefde onder ons volk voor Gerefol'meerd onder~ 

wijs in het algemeen, en voor het College in het bij
zonder zon hierdoor toenemen; 
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b) ons ",olk zon beter met de professoren, het onder
wijs en het College bekend worden en de band tus
schen Kerk en College versterktworden. 

Uwe COInmissie adviseert alzoo te hesluiten. 
Aangenomen. 

(2) De Synode verzoeke door het Curatorium, de Pro- . 
fessoren vau de Theologische Faculteit, om tame!ijk gere
geld, in eenvoudigen stijl, te schrijven in De Wachter en 
The Banner. . 

Dit schrijven vooral ten doel hebbende om de groote 
beteekenis van de Theologische School voor de Kerk te 
doen uitkomen; alsook om ons volk meer in kennis te stel
len met het groot belang der vakken waarin gedoceerd 

. word!. . 

Gronden: 
. (1) het belang der Theologische School dient meer be-. 

pleit te ,,"orden, aangezien er in de hiatste jaren 
niet bijzonder veel aan gedaan is; 

. (2) ons volk zou langs dezen weg meer kennis verkrij
gen van, !iefde tot, en gebed voor de Theologische 
School; 

(3) de Theologische Professoren zijn het meest ge
s·chikt om dit te do en enhet zou den inhoud van 
De Wachter en The Banner verhoogen. 

Uwe Commissie adviseert alzoo te besluiten. 
Aangenomen. 

XI. Rapport Curatorium (zie Bijlage II). 

A. Your Committee a(lvises to approve of all con
tained in this Report up to page ... "Attention of Synod." 

Na bespreking van onderscheidene zaken in dit gedeel
te van het Rapport worden al de handelingen van het 
curatorium hier vermeld goedgekeurd. 

B. In regard to Prof. Ten Hoor's retirement, your 
Committee would advise that Professor Ten Hoor and the 
Professor-elect, divide the work for the following year, 
v;iz., Profes'sor Ten Hoor continue to instruct the third 
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year theologians and the new man, as much as possible, 
take charge of the first and second year wor,k, 

A/zoo bes/oten, (Zie verder Art. 89.) 

C. In re Nomination for Professorships. 
Yonr. Committee read and considered the var.ious ex-

hibits mentioned in re this matter, namely: 
Report or'the Committee of Pre-advice; 
Report of Theological Faculty on nomination.s; • 
Advice of Theological Facnlty on nomination of Dr. C. 

Bouma. . 
With respect to the shifting or Dr. Volbeda and Pro

fessor Berkhof to the Chair of Dogmatics, your Commit-
tee bad to consider: . . 

The advice of the TheDlogical Faculty on this matter: 
An overture of Profs. Ten Hoor and Heyns; 
Objections of the Consistory of Broadway Church, 

Grand Rapids; 
Request of the Consistory of Dennis Ave. Churcb, 

Grand Rapids. . 
Yonr Committee would advise not to snstain these ob-, 

jectidns, but to declare that the Board had well-founded 
reasons for its actions, It wonld be deplorable if the spe
cial study devoted by Profs. Volbeda and Berkhof to their 
respective co~~rses would be lost to the chairs which they 
now occupy. 

1 and 2 of II are, therefOI;e, recommended for ap
proval. 

De Synode besluit, dat al de stukken betreffende deze 
zaak zullen worden gelezen. Onder het I~zen hiervan is . 
de tijd van slniting aangebroken. (Zie verder Art. 34.) 

ARTIKEL 31 
Nadat de Synode met dankbaarheid heef! aangenom~n' 

de nitnoodiging van de drie gemeenten van Kalamazoo tot 
een "auto ride" en een banquet a.s. Donderdagnamiddag 
en avond, wordt besloten te verdagen tot Maandagnamid
dag half twee. 

Oud. S.Dekker sluit dez~ zitting met dankzegging. 
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VIJFDE ZITTING, MAANDAGNAMIDDAG, 23 JUNI 

ARTIKEL 32 
De "devotional exercises" werden geleid door den 

Praeses. Hij lliat zingen Psalm 123: 1, Psalm 72: 6, lees! 
Jesaja 40, spreekt enkele.gepaste woorden naar aanleiding 

. van het gelezene, en verzoekt Ds. J. M. Ghysels voor te 
gaan in het ,gehed. . 

ARTIKEL33 
De notulen der der!!e en vierde zitting worden gelezen 

en onveranderd goedgekeurd. 

ARTlKEL 34 
De beluindeling van het Rapport Theologische School 

en Calvin College wordt voortgezet. 
De lezing van de ingekomen stukken, vermeld in Art. 

·30, XI, C, wordt beeindigd. 
Komt in 'behandeling het advies der Commfssie, om 

goed te keuren de handelingen van het. Curatorium, ver
meld in zijn rapport onder II, 1 en 2, nameIijk: 

(1) Decided not to shift Prof. Dr. Volbeda from the 
chair of Historical Theology to that of Dogmatic 
Theology; 

(2) Decided not to shift Prof. L. Berkhof from the New 
Testament branches to Dogmatics. 

Alzoo besloten, na breede bespreking. 

In verband met deze zaak wordt het volgende voorstel 
ingediend: . 

be Synode spreekt uit, dat het besluit van 1914, inzake 
de benoeming van professoren (Acta 1914, Art. 29, 2) niet 
z66 mag opgevat worden, dat de Synode aan een door het 
Cnratorium gemaakt tal beslist gebonden zou zijn, geIijk 

. dnidelijk blijkt nit de toevoeging gemaakt door de Synode 
van 1922 (Acta, Art. 11, V, a, p. 13). 

Aangenomen. (Zie verder Art. 38.) 

ARTIKEL 35 
Deze zitting wordt met dankzegging gesloten door Oud. 

S. E. Greydanus. 



ACT A S Y NOD I 1 9 2 4 33 
.~-,-----:::: 

ZESDE ZITTING, DINSDAGVOORMIDDAG, 24 JUNI 

ARTIKEL 36 

De "devotional exercises" worden geleid door de vol
gende broeders: Ds. H. J. Kniper, die laat zingen Psalm 

. 19: 5 en voorgaat in. gebed; Ds. J. Noordewier, die laat 
zingen psalm 122: 3, leest Psalm 46, gn de Synode toe
spreekt; en Ds. D. De Beer, die laat zingen Psalm 119: 3 
en voorgaat in gebed. 

ARTIKEL 37 
De notnlen van de vijfde zittingworden na een kleine 

aanvnlling goedgekeurd. 

ARTIKEL 38 
Voortzetting van de behandeling van het Rapport 

Theologische School en Calvin College. 
In regard to the nominees for the Chair of Dogmatics. \ 

Yonr Committee considered: 
Protest of Curators Vander Heide and Voortman 

against tbe nomiuation of Dr. C. Bouma. 
The answer of Curatorium against this protest. 
Overtures of the Theological Faculty in re nomina-

tion of Dr. Bouma. 
Overture of the Consistory of the Broadway Church. 
Overture of the Consistory of Hospers, Iowa. 
Overture of the Consistory of Hnll, North Dakota. 
Letter of Mr. J. Soodsma of Prairie View, Kansas. 
Uwe Commissie adviseert dat de Synode op deze pro-

testen niet kan ingaan daar zij in het geheel geen concrete 
beschuldigingen bevatten en op ingediende verdenkingen 
niet kan worden ingegaan, en uwe Comm. sluit zich vol
komen aan bij het advies dat door het Curatorium wordt 
ingediend, in hoofdzaak vervat ih het antwoord door het 
Curatorium gegeven iu re protest-twee curators. 
, In plaats van dit advies wordt het volgende substltuut

voorstel ingediend: .. De Synode kennis genomeu heb
bende van de ingebrachte hezwaren tegen Dr. C. Bouma 
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en, van de verantwoording van het Curatorium,' besluit 
den naam van Dr. C. Bouma op het tal te laten.' 

Onder de bespreking van dit voorstel is de lij d van 
sluiting aangebroken. (Zie verder Art. 40.) 

Prof. L. Berkhof gaat voor in dankzegging. 

ZEVENDE ZITTING, DINSDAGNAMIDDAG, 24 JUNI 
ARTIKEL 39 

N adat gezongen is Psalm 86: 6 en Psalm 89: 1, gaat 
Oud. J. B. Hulst voor in Igebed. 

ARTIKEL 40 
De bespreking van, het substituut-voorstel. vermeld in 

Art. 38, wordt voortgezet. 
N a breede diseussie wordt het voorstel aangenomen. 
Oak de nomina lie van Dr. H. H. Meeter wordt door de 

Synode goedgekeurd. 
, Nadat de Synode bij monde van Os. D. H. Kromminga 

het aangezieht des Heeren gezoeht heef!, wordt overgegaan 
tot stemming uit het tweetal: Dr. C. Bouma en Dr. H. H. 
Meeter. 

Gekozen wordt Dr. C. Bouma: 
De Praeses felieiteert den broeder met zijn benoeming. 

en verzoekt hem, indien mogeJijk. v66rdat de Synode uit
eengaat, zijn beslissing aan de Synode te willen me de
deelen. (Zie verder Art. 69.) 

ARTIKEL 41 
De behandeling van het Rapport Theologische School 

en Calvin College wordt voortgezet. 
De nominatie van Dr. M. Wyngaarden voor ,den leer

stoei. der O. T. Exegese en verwante vakken wordt go ed
gekeurd. 

Aangezien het Curatorium sleehts een naam op de no
minatie plaatste, beslnit de Synode gelegenheid te geven 
om anqere namen hieraan toe te voegen. 

De namen van de volgende broeders worden genoemd: 
Dr. William Bode, Dr. Y. P. De Jong, Os. D. H. Krom-
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minga, Ds. H. J. Kuiper, Dr. H. H. Meeter, Dr. A. Noordtzij, 
en Ds. H. Schultze. 

Deze namen worden aan de Comm. van Praeadvies in 
overweging gegeven om hierin de Synode met advies te 
dienen. (Zie verder Art. 46.) 

Voorts adviseert uwe Commissie om het besluit der 
Synode 1922, Acta, p. 13, over de E/Jentuee/e Benoeming 
/Jan Protessoren, punt c, hetwelk aldus luidt: "D at ie
mand eerst twee jaren diene aleer hij definitief wordt be
noemd," aldus te wijzigen: "Dat iemand eerst twee ja
ren, en daarna zes jaren, diene aleer hij definitief wordt 
beno'elnd." 

Aangenomen. 

D. In regard to the requirement that students should 
study at our own institution (see Report of the Cura
torium, IlL). 

(1) In re this matter; first brought to the attention of 
the Board in March by way of the Rector's report and 
with the advice of the Committee on Pre-advice, referred 
to a special committee instructed to report at the annual 
meeting in 1925; there is a report of this committee before 
Synod. Thfs report ",as read, and after consideration 
yonr Comm. would advise not to adopt the recommenda
tion of CU:ratorium, namely, the adoption of the conclu
sio~s under 1, a, b, and c. 

Grounds: 
Your Committee is convinced that the Synod is not 

able at this time to adopt these conClusions because they 
are fouuded upon an exposition of the principle of so
called "vrije studie", which has not as yet been accepted' 
by the Church., A thorough study of this matter should be 
made before a definite decision is taken, and therefore 

. your Committee recommends that it be referred back to, 
Curatorium for further consideratiou, and report at the 
Syuod of 1926. 

Oit advies der Comm wordt vervangeu doo~ e'en sub
stituut-voorstel als voigt: 

Besloten dat deze zaak gesteld zal worden in handen 
van eenComm. van Praeadvies om op de e.v. Synode te 
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rapporteeren, daar deze zaak van ver-reikende en ingrij
pende beteekenis is en dusver niet voor de aandacht der 
Kerken gebracht is. 

Aang(enomen. 
(2) Your Committee would further advise to approve 

of the decision of Curatorium in re conclusions under 2, 
a, b, and c, and to refer to this same Committee for con
sideration the instructions of Classis Holland and Classis 
Grand Rapids East (page vii, Agend(lm), as well as that 
of the Consistory of Wyoming Park, all touching the mat
ter of Seminary development. 

These instructions are as follows: 
De Synodeneme stapp en om te komen tot uitbreiding 

van onze Theologische School, aangezien er groote be
hoefte is dat on"'e Theo!. School zich ontwikkele en de 
groei en bloei van het kerkelijk en het geestelijk leven 
grootendeels afhangt van een gezonde en degelijke kwee

·king der toekomstige dienaren des Woords. 
(Classis Holland.) 

De Synode drage het Curatoril):m op regeling te maken 
om, zoo mogelijk, in 1926 over te gaan tot het henoemen' 
van een zesden professor in de Theologie in het Sel)1inarie, , 
die onderwijll geve in de Bijbelsche Theologie(Geschiede
nis der Openbaring) en Apologetiek, of indien deze vak
ken niet gevoegelijk kunnen samengaan, dat er'dan eene 
andere regeling dier vakken getroffen worde. 

Gronden: 
a) het onderwijs 'aan het Seminarie dient zoo spoedig 

mogelijk te worden uitgebreid en versterkt; 
b) er'bestaat groote behoefte aan onderwijs in deze 

vakken in den tegenwoordigen tijd; 
c) misschien kunnen er dan ook spoedig stappen ge

nomen worden tot het .geven van een post-grad" 
uate course aan eigen inrichting. 

(Classis Grand Rapids Oost.) 

"We hereby urge and request Synod to instruct the 
Cnratorium of Calvin Cpllege and Theological Seminary 
to devise ways and means whereby a sixth Professor may 



be added to the teaching staff of onr Theological School, 
by ,September, 1926. For the following'reasons: 

(1) Since the year 191~the J;'egular number of teachers 
at our Seminary have been five. In the meantime 
the College has almost doubled its number. Surely, 
there is no reason why our Seminary should not 
keep pace with the College' Department; 

(2) It is impossible for our professors, at least some of 
them, to do full justice to all the instruction which 
we require of them. For example, no one person 
can do justice to the whole field of Systematic 
Theology and instruct our students in a thorough 
and scientific manner in the following branches: 
Dogmatics, Ethics, History of Dogma, and En

. cyclopedia; 
(3) Since onr Church has taken up Foreign Mission 

work in China, our Seminary should also become 
a practical and more effective training school for 
our fnture missio'naries. In order to realize this, 
it will require specialization in these studies, and 
'therefore an increase in our teaching staff; 

(4) Several important branches of theological study, 
which ought to be taught at our Seminary, at this 
time, are sadly neglected. 'liVe mention: Apolo
getics and Comparative Study of Religions; 

(5) By relieving our professors of some of their regu
lar routine work, they in turn will be able to con
tribute something to the development of theolog
ical sciences. This is in full accord with what we 
find in Article 18 of our Church Order: "Het 
ambt der Doctoren of Professoren in de Theologie 
is, de Heilige Schrift nit te leggen, en de zuivere 
leer tegen de ketterijen en dolingen voor te staan"; 

(6) This would be a step in the right direction, so that 
eventually a post-graduate course could be given 
at our own Seminary; 

(7) The prestige of onr Theological School would, 
thereby be greatly enhanced." 

(The Consistory of the Wyoming Park 
Chr. Ref. Church.) . 
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Aangenomen het advies der Comm. am geheeI deze 
zaak te leggen in ,handen van het Curatorium. 

E. Preekcons~nl aan sludeulell (CuratoriuIll Rap
port, IV) :-'-

Door de Theologische Faculteit werd de il,m:dacht van 
het Curatorium gevestigd 01' het feit, dat sOIllmige Clas
sen preekconsent ,verfeenen aan studenten die niet aan 
onze Theo!. School studeeren: Het Curatorium betwist niet 
het recht van de respectieve Classen OIll zulks te doen voor 
eigen kring, doch oordeelt, dat dit niet bevorderlijk is voor 
de goede orde. 

Hierom verzoekt het Curatoriuni de Syuode op deze 
zaak te letteu, door de Classen er 01' te wijzen dat bet niet 
gewenscht is zulk een preekconsent te geven. 

Ook lIcht het CUratoriuIll het gewenscht, dat de Synode 
er met nadruk 01' wijze dat de kerkeraden geen studenten 
behooreu toe te laten am in de prediking 01' te treden, die 
geen preekconsent hebben ontvangen. 

Uwe Commissie adviseert alzoo te doen. 
Aanf/enomen. 

F. Sludenlen die aan andere Scholen hebben gestu
deerd (Curatorinm Rapport, V):-

The Board would present ouce more the followiug for 
adoption:. "Studenten, die aan andere scholen Theologie 
hebben gestudeerd, moeten althans de lessen van het laat
ste .i aar aan onze Thea!. School hebben gevolgd, am in 

. onze kerken beroepbaar gesteld te kunnen worden." (Zie 
Acta Synodi 1922.) 

Uwe Commissie adviseert am alzoo te besluiten. 
Aangenomen. 

G. Seminary Preparatory Courses (zie Art. 30, eerste 
gedeelte) ;~ 

Met betrekking tot Seminary Preparatory Courses in 
onze Christian High'Schools en Academies adviseert uwe 
Commissie beeldeze zaak te verwijzen naar de Faculteit 
van Calvin College am de volgeude vergadering van het 
Curatorium met een plan te dienen. 



Gronden:-
(1) Daarmee wordt de zaak een jaar bespoedigd; 
(2) De Calvin College Faculteit is het aangewezen li

chaam am over zulke courses te-adviseeren. 
Aangenomen. 

In conclusion your Committee begs to inform you that 
Prof. Dr. V9lbeda, the Rector of our School, appointed as 
one of the advisors of our Committee, was not present and 
did not meet with us. 

Humbly submitted, 
JOHN DOLFIN, Reporter. 

Inzake deze laatste mededeeling geeft de Praeses te 
kennen, dat Dr. Volbeda me de door gezondheidsredencn 
werd verhinderd am eerderter Synode te zijn. (Zie ver
deI' Art. 46, over Thea!. School en College Zaken.) 

ARTIKEL 42 
Bij man de van Oud. C. Geels word! deze zitting geslo

ten melt dankzegging. 

, 
ACHTSTE ZITTING, WOENSDAGVOORMIDDAG, 25 JUNI 

• ARTIKEL 43 
De "devotional exercisesH ,varden geleid door Dss. F. 

Dt>ezema, J. L. Heeres, en L. Trap. Gezongen worden 
··Psalm 25: 4; 119: 17; en 133: 3. Gelezen 1 Cor. 13. 

ARTIKEL 44 
De notulen van de zesde en zevende zitting worden ge

lezen en onveranderd .goedgekeurd. 

ARTIKEL 45 
Rev. G. K. Flack, secretaris van de Chicago Tract So

ciety, spreekl' de vergadering toe in het belang van de ver
eeniging door hem vertegenwoord>gd en wordt beant
woord door Ds. H. J. Kuiper. 

Word! besloten deze vereeniging, die een uitgebreid 
zendingswerk verricht in Chicago en naburige steden on
der·,nenschen van verschillende nation'lliteit, bij onze 
kerken aan te bevelenvoor finantieelen stenn. 
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ARTIKEL 46 
De Comm. van Praeadvies Theologische School en 

Calvin College rapporteert inzake de nomina tie voor den 
leerstoel der O. T. Exegese en verwante vakken (zie Art. 
41, eerste gedeelte). 

De Synode, gehoord hebbende het praeadvies der Com
missie, beslui! am de namen van Dr. H. H. Meeter en Dr. 
Y. P. De· Jong aan de nominatie van Dr. M. Wyngaarden 
toe te voegen. 

Nadat gebeden is am de lei ding des Heiligen Geestes . 
bij monde van Ds. J.Manni, gaat de Synode over tot stem-
)nill'g uit het gestelde drietal. \ 

Gekozen wordt Dr. M. Wyngaarden. 
Besloten den 'broeder telegrafiseh met zijn benoeming 

in kennis te slellenen hem te verzoeken, indien mogelijk, 
v66rhet uiteeugaan del' Synode, ziju beslissing aan de Sy
uode mede te deelen. (Zie verder Art. 76.) 

ARTIKEL 47 
Aan de orde wordt gesteld het Rapport der Conunissie 

van Praeadvies Belijdenis en Eerediellst inzake afvaar
diging naar de Algemeene Synode del" Gereformeerde 
Kerken in Nederland. (Zie Art. 25, I.) , 

Punt (1) van de instrllclie van Classis Grand Rapids 
West wordt onveranderd aangenomen. . .' 

Inzake punt (2) wordt besloten, dat aan den afge
vaardigde $400.00 zal worden uitgekeerd va or reiskosten. 

Met betrekking tot pnnt (3) wordt besloten, dat de af
gevaardigde en zijn seeundus door de Synode gesteind 
zullen worden zander nomina tie. 

Als primus afgevaardigde wordt gelmzen Prof. L. Berk
hof, als secundus Dr. S. Volbeda. 

ARTIKEL 48 
Het Rapport der Commissie van Praeadvies voor Pub

licatie Zakell wordt gelezen door den Rapporteur, Ds. L. 
Trap, en aldus aangenomen: 
Eerwaarde Vaders ell Broeders:-

Uwe Commissie van Praeadvies in Publieatie Zaken 
heef! de eel' liet navolgende te rapporteeren: 
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A. Rapport der "Publication Committee" (zie Bij
lage VIII). 

1. De Drulclcerij (zie rapport). Uwe Comm. adviseert 
alles wat onder dit punt val! va or kennisgeving aau te 
nemell. 

Verder adviseert de Comm. het geven v:an toestem
ming tot het drnkken van De Heidenwereld op onze druk
kerij goed te keuren. 

Het besluit van de Publication Comm. betreffende het 
verzoek vau de Synodale Comm. voor "Literature for 
Young People" komt later in dit rapport ter sprake in ver
band met het rapport dezer Commissie. 

Aangenomen en goedgelceurd. 
2. De Administratie. Uwe Comm. heef! het "Audit 

Report" van Mr. W. P. Dreyer, PUl>lic Accountant, inge
zien en adviseert dit, also ok alles wat onder punt 2 ver
schijnt, met dank voor kennisgeving aan te nemen. 

Alzoo besloten. 

3. De Publicatie Commissie. Advies: 
(1) De Synode approbeere de benoeming van Ds. P. A. 

Hoekstra als lid der Publicatie Commissie; 
(2) De Synode herbenoeme de aftredende led en: de 

broeders Drukker, Denkema, Rooks, en Heyns. 
Aangenomen. 

4. Redactie. Uwe Comm. adviseert het goedkeuren 
van de handelingen onder dit punt genoemd, n.l.: 

(1) De aanstelling van Ds. K. Bergsma als redacteur 
van de Zondagsschoalles voor De Wachter; 

(2) het proeflezen van De Wachter en The Banner 
door een college student in plaats van door de re
dacteurs. 

Goedgelceurd. 

5.' De inholld de;bladen. 
a) Advics: De Synode geve goedkeuring aan de han

delingen en besluiten onder dit punt genoemd, n.l.: 
(1) Toevoeging in The Banner van rubriek '''Young 

People's Department", en aanstelling van Ds. 
G. J. Vande Riet als redacteur dezer rubriek; 
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(2) Wijziging van den naam der r",briek "Ameri
kaansch KerkeIijk Leven"; 

(3) Het gebruik van kleinere type voor De Wachter 
en The Banner; 

(4) Het besluit inzake het plaatsen van artikelen 
waarvan de geheele reeks nog niet in de han
den van den Redacteuris; 

(5) Handelingen inzake strijdartikelen, land adver
tenties en klachten over het plaatsen van ad
vertenties van UitvoeringeIi. 

Goedgekeurd. 

b) Met betrekking tot het verzoek del' Publicatie Com
missieom een regeling tel' controleering van aan
vragen om hulp en steun voor buiten-kerkeIijke 
doeleinden, waartoe men gebruik wenscht te ma
ken van onze kerkelijke bladien, adviseert uwe 
Comm. dat de Publicatie Commissie aIle verzoe-' 
ken van dien aard verwijze voor onderzoek en ap
probatie naar de Synodale Commissie. 

Aangenomen. (VergeIijk hierover Art. 68, IV.) 

B. Nominaties voorredacleurs en medewerkers. 
1. Schrijven van Dr. Beets. Advies: De Synode 

neme dit voor kennisgeving aan en spreke hare waardee
ring uit voor den getrouwen arbeid zoovele jaren door Dr. 
Beets verricht. 

In plaats van ditadvies neemt de Synode het volgende 
voorstel aan : 

De Synode drage aan de Comm. van Praeadvies in re 
Publica tie Zaken op, om bij Dr. Beets er vriendelijk en 
dringend op aan te dringen, om zijn genomen besluit te 
herzien. (Zie verder Art. 51.) 

ARTIKEL49. 

Dezezitling wordt met dankzegging gesloten door 
Ond. J. T. Brandsma. 
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NEGENDE ZITTING, WOENSDAGNAMIDDAG, 25 JUNI 

ARTIKEL 50 

Geopend met gebed door Ds. R. Bolt, nadat gezongen is 
Psalm 25: 6. 

ARTIKEL 51 

De Comm. van Praeadvies in Publicatie Zaken deelt 
mede, dat zij baar opdracht (zie Art. 48, B, 1) vervnld 
heeft, en dat Dr. Beets verklaard heeft, dat hij gewiIIig is 
zijn hesluit te herzien, maar dat hij gelegenheid verzoekt 
om indien noodig aan de Synode te onlvouwen wat tot 
zijn mededeeling leidde. 

Nadat de Synode Dr. Beets en sommige leden der 
"Publication Committee" ·gehoord heeft, wordt besloten 
om den naam van Dr. Beets op de p.ominatie voor hoofd
redacteur van The Banner te plaatsen. (Zie verder 
Art. 72.) 

·ARTIKEL 52 

Aan de orde wordt gesteld het Rapport der Commissie 
van Praeadvies in de Sioux Genter Zaak, hetwelk in zijn 
geheeI gelezen wordt door den rapporteur, Ds. H. Kuiper. 
Het Rapport luidt als voIgt: 

Weleerwaarde en Eerwaarde Broeders:
INLEIDING. 

A. Uwe Commissie heef! inzage genomen van talrijke 
st,ukken die op de Sioux Center kwestie betrekking heb
ben. Ook heeft uwe Comm. gesproken met Ds. Krom
minga, als vertegenwoordiger van de Synodale Comm. in 
re Sioux Center, met de afgevaardigden van Classis Sioux 
Center van wie ,een, Mr. 'Bierma, tevens lid is van den ker
keraad van Sioux Center I, en met 'een drietal leden van 
den kerkeraad van .Sioux Center II. 

B. De volgende stukken werden ons voorgelegd: 

(1) Een protest, met begeleidende toelichting, van Eg
bert Star van Corsica, S. D.; tegen de besluiten der 
Synode van 1922 aangaande de zaak Sioux Center. 
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(2) Verschillende stukken van Classis Sioux Center, 
grooten'deels genomen uit haar notulen, bevat
tende: 
a) £en kennisgeving dat deze Classis de organisa

tie van Sioux Center II niet approbeert, maar 
deze zaak verwijst naar de Synode; 

b) Een beoordeeling van een tweetal hrieven 
door Classis S>oux Center ontvangenvan deSy
nodale Deputaten waarin dezen mededeelingen 
doen aangaande hun arbeid te Sioux Center; 

c) Een beoordeeling van het werk del' Classic ale 
Commissie van Classis ,Sioux Center in hetrek
king tot de' organisatie van Sioux Center II; 

d) Een antwoord op onderscheiden protesten bij 
de Classis ingediend wegens haar hesluit om 
de organisatie van Sioux Center II niet te ap
probeeren; 

e) Een protest tegen den kerkeraad van Sioux 
Center II omdat hij zich tot de Synode wendt 
met bezwaren tegen een besluit der Classis met 
voorbijgaan del' Classis, 

(3) Protesten van Ds. N. Monsma van Hull, N. D.; van 
G. L. Vander Lugt en van L. A. Van Duyn van Col
ton, S. D.; en van de kerkeraden van Rock Valley 
en Sioux Center II tegen Classis Sioux Center met 
het oog op haar weigering om de organisatie van 
Sioux Center II te approbeeren. 

(4) Een protest van de Eerste Gemeente Sioux Center 
tegen de organisatie van Sioux Center II' en tegen 
de regelingen daarvoor getroff en door de Syno-
dale Commissie in re Sioux Center. ' 

(5) Het rapport van de Synodale Commissie in re 
Sioux Center zooals opgenomen in het Agendum. 

(6) Een tweetal brieven van de Synodale Commissie 
in re Sioux Center aan het adres van Classis Sioux 
Ce~ter. 

(7) Een bezwaarschrift van den kerkeraadvan Sioux 
Center II tegen den Kerkeraad van Sioux Center 1. 



ACTA SYNODI 1924 45 

(8) Een protest, met een begeleidende toelichting, van 
den kerkeraad vari Sioux Center II tegen het be
sluit van Classis ,Sioux Center omtr~nt de or-gani
satie van Sioux Center'IL ' 

(9) Eenige correspondentie tusschen de kerker-aden 
van Sioux Center I en Sioux Center II en de Syno
dale Commissie in re Sioux Center, die be trekking 
heef! op de vraag hoeveel huisgezinnen te rekenen 
zijn bij elk der Sioux Center gemeenlen. 

(10) Een vcrzoek van Sioux Center II om bij Classis 
Orange City te mogen blijven .. 

C. Uwe Commissie is van oordeel dat de Synode een 
drietal van 'de bovengenoemde stukken van de hand dient 
te wijzen zander in te gaan op de lnaterie daarin vervat~ 
namelijk: 

(1) Het protest, met begeleidende toelichting, van den 
kerkeraad van Sioux Center II tegen Classis Sioux 
Center. 
Grand: , 

Dit stuk is niet wettig ter tafel dewijl de protes
teerende parlii geen letterliik afschrift van 'Ziin 
protest aah Classi" ,Sioux Center heef! bezorgd. 

(2) Het protest, met begelcidende toelichting, van Eg
bert Star tegen de besluiten der Synode van 1922, 

Grand: 
Broeder Star mist het recht thans te protestee

ren tegen besluiten der Synode van 1922 daar bii 
zelf als afgevaardigde van Classis Sioux Center te
genwoordig was op de vorige Synode maar toen 
geen gebruik gemaakt heef! 'Van de gelegenheid 
am, slaande de vergadering, protest in te dienen 
tegen genomcn besluiten, 

(3) Het protest van de Eerste Gemeente te Sioux Cen
ter tegen de organisatie van Sioux Center II en te" 
gql de regelingen daarvoor gemaakt door de Sy
nodale Commissie in re Sioux Center. 
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Gronden:-
a) Op een gemeente-ve~gadering gehouden den 

28sten ,Septemb~r, 1922, beeft de gemeente 
Sioux Center met aIle stemmen min ben beslo
ten om de adviezen der Synodale Commissie uit 
te voeren. En nu gaat het toch waarlijk niet op 
dat personen die zelf besloten hebben om de 
adviezen der Synodale Commissie te aanvaar
den, tegen die adviezen gaan protesteeren; 

b) De kerkeraad' der Eerste Gemeente heeft zelf 
aan de organisatie van de Tweede Gemeente 
medegewerkt door op den datum van organi
satie onderscheidene huisgezinnen en enkele 
personen naar de Tweede Gemeente te aUes
teeren; 

c) De Synodale Commissie heeft geen copie van 
ait protest ontvangen. 

D. Uwe Commissie heeft haar .(aak als een tweeledige 
,beschouwd. Zij heeft gemeend de Synode te moeten die
nen met: 

1. Een beoordeeling v'an het verloop der Sioux Cen
ter zaak sinds de Synode van 1922; 

II. Advies hoe verder in deze netelige zaak te han
delen. 

1. Beoordeeling van het verloap der Sioux Center 
zaak sinds de Synode van 1922. 

A. De organisatie van Sioux Center II. "Vij noemen 
dit feit het eerst omdat de vraag aangaande de wettigheid 
van de organisatie van Sioux Center II zonder den minsten 
twijfel thans de groote hoofdvraag is. 

(1) Geschiedenis. De geschiedenis is tamelijk breed
voerig aangegeven in het rapport van de Synodalc 
COIllIll. in re Sioux Center (zie Agendum, pp .. 2-8). 
Natnnrlijk is het niet noodig voor ons om alles te 
herhalen wat men daar kan lez,en. AIleen zij het 
onsvergund om de geschiedenis in het rapport 
vcrva!- l1let enkele aanvl1lIingen te verrijken en 
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zekere feiten te accentueeren. Wij meenen dat 
men vooral de volgende feiten scherp voor. de aan
dacht moet houden om tot een juist oordeel te 
komen. 

a) Reeds zoo ver terug als het voorjaar van'1921 
koesterde de kerkeraad van Sioux Center' de 
idee dat het 't beste zou zijn zoo er een twee
de gemeente te Sioux Center geS'ticht werd. 

b) De overtuiging dat het moeiIijk was voor ons 
volk te Sioux Center om ineen 'gemeente saam 
te leven is bij velen zeer versterkt tijdens de 
periode tusschen de afzetting van den kerke
raad en de Synode van 1922. Voor de Synode ' 
van 1922 was dan ook de vraag of er voorts h' 
Sioux Center een of twee gemeenten dienden te 
zijn,een van de clementen van het Sioux Cen
ter probleem. 

c) De Synode'van 1922 heef! hier zelf geen uit
spraak over gedaan, maar heef! het aan de 
Commissie ad hoc overgelaten om over dit 
punt te oordeelen. (Zie Acta Synodi 1922, Art. 
55, III, 3 en 5.) 

. d) In de week die aan 3 Sept., 1922, voorafging, 
heef! de Synodale Commissie in den breede on
derhandeld met de beide kerkeraden te Sioux' 
Center. En gedurende deze onderhandelingen 
is weIterdege gezegd dat de samensmelting der 
beide groepen die op Zondag, 3 September, zou 
plaats grijpen, de mogeIijkheid niet uitslool 
om desnoods later weer uit elkaar te gaan. 

e) De beide kerkeraden hebben gezegd dat zij weI 
dachten dat zij weer met elkaar zouden kune 
nen samenwerken. Maar ook is waar dat de 
broeders die in de Hall als kerkeraad had den 
gefungeerd, reeds vaar dien Zondag hebben be
tuigd da t zij vreesden of aile de leden weer met 
den leeraar zouden kunnen samenwerken. 

f) Op Dinsdag, den 5den September, werd een 
aanzoek tot organisatie eener tweede gemeente 
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bij de Synodale Commissie ingediend. Dit ver
zoek kwam ni.et van de zijde van den georgani
seerden kerkeraad maar uit het midden der ge
meente. 

g) Op Woensdag. den 6den September. heeft de 
Synodale Commissic de organisatie eener 
uieuwe gemeente ingewilIigd omdat zij -oor-' 
deelde dat het een onmogeIijke zaak was geble
ken om de beide groepen ook voor de toekomst 
te doen samen werken. 

h) Op den llden September werd het verzoek om 
organisatie eener tweede gemeimte hij den ker
keraad ingediend. En de kerkeraad heeft op 
dienzelfden datum besloten om in aansluiting 
met de uitspraak der Synodale Commissie dit 
verzoek toe te staan. 

i) Op den 18den September verschenen op den 
kerkeraad eenige broeders nit de gemeente die 
hunne bezwaren tegen de organisatie eener 
tweede gemeente te kennen gaven. Aan deze 
broeders gaf dekerkeraad het volgende ant
woord: 

"Aangezien Gods Woord ons niet verbiedt, 
maar integendeel wei voorbeelden geeft van 
scheiding waar dit v.oor het profijt bIijkt nood
zakeIijk te zijn, daar zijn wij ten volle over
tuigd ·ons aan het advies der Synode te houden, 
nameIijk, om voor het profijt der gemeente, 
een tweede gelnecnte te organiseeren~ indien 
het noodzakeIijk mocht blijken, in overeenstem
ming met het advies der Synodale Commissie." 

j) Op den 25sten September heeft de Classicalc 
Commissie van CIassisSionx Center beslotcn 
om het verzoek tot organisatie eener tweede ge- ' 
llleente toe te sta'im. De Classicale Cm111nissic 
nam in dezen het volgende beslnit: "Met het 
oog· er op dat de Synodale Commissie in re 
Sionx Center nitgesproken heeft dat zij hel 
noodzakeIijk achtte dat er een tweede gemeen
tc te Sioux Center georganiseerd warde, be-sIuH 
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de Classic ale Commissie van Classis Sioux Cen
ter om het verzoek van ruim tachtig leden van 
Sioux Center's gemeente om tot een zelfstan
dige ChI'. Geref. Gemeente georganiseerd te 
warde11 toe te 8taan." 

l;)' Op den'28sten September werd er eeD gemeen
te-vergadering te Sioux Center gehouden, en 
toen werd besloten met alle stemmen min een 
om de adviezen der Synodale Commissie uitte 
voeren. 

I) Op den 18den October, 1922, kwam de organisa- ' 
tie van Sioux Center II tot stand onder leiding 
vail een commissie benoemd door de Classica,le 
Commissie van Classis Sioux Center en in het 
bijzijn en met medewerking van den kerke
raad der Eerste Gemeente. 

m) Op de voorjaars Classis van 1923 besloot Clas
sis Sioux Center de organisatie van Sioux Cen
ter II niette approbeeren, maar deze zaak te, 
verwijzen naar de eer,stkomende Synode. (Zie 
voor de gronden aangegeven voor dit besluit 
de Notulen van de vergadering van Classis 
Sioux Center, voorjaar 1923, Art. 95.) 

(2) Oordeel. Uwe Commissie spreekt uit en adviseert 
de Synode uit te sprekcn dat de Tweede Chr. 
Geref. Gemeente van Sioux Center langs wettigen 
weg georganiseerd is. 
Gronden:-
a) De Synodale Commissie heef! in dezen juist 

gehandeld. 
1) Het mandaat haar gegeven (zie Acta Syn. 

1942, Art. 55, III, 3 en 5, pp. 151, 152) ver
Ie en de haar het recht uitspraak te do en over 
de noodzakelijkheid van de organisatie 
eener tweede gemeen te; 

2) De verzoening die getroffen was en de uit
voering van Art. 55. III, 1, a, b, e,en 2 en 3 
op 3, September, 1922, slaten de'mogelijk
heid niet uit om daarna over te gaan tot de 
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organisatie eener tweede gemeente. Ver
zoening houdt uiet in dat de verschilleude 
levensverhoudingen, die v66r detwisten be
stonden, ook na de verzoening moeten ge
haridhaafd. Ook mag niet vergeten dat de' 
uitvoering van Art. 55, III, 1 a, b, c en 2 zelfs 
dan had moeten geschieden gelijk geschied 
is, indien het reeds v66r den 3den !>eptem
ber, 1922, had vast gestaan dat een tweede 
gemeente georganiseerd zou worden; 

3) Het oordeel der Synddale Commissie, dat 
het voor het profijt der gemeente noodig 
bleek dat er een tweede gemeente georgarii
seerd werd, berustle op deugdelijke gron
den. 

b) De "gereorganiseerde kerkeraad" heeft in de
zen juist gehandeld. Hij had zich eenvoudig 
aan te sluiten bij het advies der Synodale De
putaten tenzij hij zich gedrongen gevoelde Om . 
tegen dit advies to protesteeren bij de volgen
de Synode. 

c) De Classicale ComIl1issie van Classis Sioux 
Center heeft in dezen juist gehandeld. 
1) De Classicale Com)~issie heeft zich terecht 

aangesloten bij het advies der SYl10dale . 
Commissie ad hoc; 

2) Het do en der Classic ale -Commissie kan uie,t 
veroordeeld op grond van Art. 38, D. K. O. 
De vraag of er een tweede gemeente te Sioux. 
Center georganiseerd diende te worden lag 
niet meer ter beslissing aan Classis Sioux 
Center, waar de zaak Sioux Center in han
den der Synode was gelegd; 

3) Bovendien moet gezegd dat· de Classicale 
COIl1missie geen reden had om te denken 
dat Classis Sioux Center zich tegen de or
ganisatie eener tweede gemeente te Sioux 
Center verzetlen zou. Immers Classis Sioux 
Center heeft stilzwijgend de besluiten der 
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Synode van 1922 aanvaard. En ook heeft 
de Classis niet hefminste bezwaar geopperd 
toen de President van de Synodale Commis
sie aan de Class is zeide dat de Synodale De
pntaten, indien er een tweede gemeente ge
organiseerd Inoest worden, zich wenden 
konden tot de Classic ale Commissie, en daJ 
deze dan die zaak weI kon behartigen. 

B. De Classicale aansluiling del' Tweede Gemeenle Ie 
Sioux Cenler. . 

(1) Geschiedenis. Op den 23sten Maart, 1923, besloot 
Classis Sioux Center de organisatie van Si"ux Cen
ter II niet te approbeeren, niettegenstaande het 
feit dat de Synodale Deputaten de Classis ernstig 
hadden geadviseerd deze gemeente in haar ver
band op te nemen. Toen heeft de Synodale Cam
missie met medeweten van Classis Sioux, Center, 
Classis Orange City verzocht om Sioux Center II 
voorloopig onder haar ressort op te nemen. Laatst~ 
genoemde Classis heeft dit verzoek ingewilligd. 

(2) Oordeel. Uw Commissie spreekt uit, en adviseert 
de ,Synode uit te spreken, dat de voorloopige aan
sluiting van Sioux Center II bij Classis Orange 
City moet goedgekeurd. 

Gronden: De weigering van Classis Sioux Cen
ter om deze wettig georganiseerde gemeente onder· 
haar ressort op te nemen maakte het· noodig om 

. dezen ongewonen weg te bewandelen. 

C. De slaking door de Eersle Gemeenle van Sioux 
Center in de uitvoering del' adviezen der Synodale Com
missie. 

(1) Geschiedenis. In de door de Synodale Commis
sie ontworpen regeling voor de organisatie eener 
tweede gemeente vinden wij onder meer de vol
gende bepating: "Voor de waards,chatting der 

. goederen der bestaande gemeente kiest elk der 
beide groepen twee mannen buiten den kring der 
gemeente, en die vier samen eenvijfde; en met hnn 
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vijven schalten ze dan genoemde eigendommen." 
Op de reeds meermalejl gerioemde gemeente-ver
gadering van den 28sten September, 1922, werd 
onder meer ook dit deel van de regeling der Syno
dale Commissie door de gemeente aanvaard met 
aile slemmen mineen. Niet langen tijd daarna 
werd door beide groepen een aanvang gemaakt 

. met de uitvoering van deze bepaling. Omtrent den 
24sten November echter traden de waardschalters . 
af. Aarileiding tot dat aftreden was het antwoord, 
door de Eerste Gemeente gegeven op de vraag, 
door de schatters aan be~de gemeenten gericht, of 
ze beide onvoorwaardelijk toestemden in de ver
deeling der eigendommen. Het antwoord luidde: 
"Our answer is negative, since we have decided to 
appeal the case to tbe coming Synod." D aarop 
zonden de schalters aan de beide gemeenten het 
volgend schrijven: "We, the undersigned, being 
the fo.ur appraisers appointed by the First Chr. 
Ref. Church, and by the Second Chr. Ref. .Church 
of Sioux Center, Iowa, state: That on account of 
the protest and appeal to Synod made by the First 
Chr. Ref. Ch~rcb, the majority of our Committee 

. feel that they cannot act in this malter, and we 
hereby jointly and severally resign as appraisers." 

Hierop heef! de Synodale Commissie herhaal
deIijk er bij de Eerste Gemeente op aangedrongen 
zich te houden aan de afspraak en opnieuw schat
ters te benoemen. De kerkeraad van Sioux Cen
ter I heef! echter tot op den dag van heden vol
standig geweigerd andere schatters te benoemen 
en alzoomede te werken aan de verdere uitvoe
ring van de adviezen der Synod ale Commissie. De 
Eerst" Gemeente schijnt te meenen dat. zij geen 
zedelijke verplichting heef! om door te gaan met 
de uitvoering van de adviezen ·der Synod ale Com
missie dewijl zij zich op de Synode heef! beroe
pen tegen de organisatie van de tweede gemeente 
en tegen de. regelingen daarvoor ontworpen door 
d~ Synodale Commissie. 
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(2) Oordeel. Uwe Conllnissie spreekt uit, en adviseert 
de Synode uit te spreken: ~ 

a) De Eerste Gemeente mist aUe recht van protest 
tegen de organisatie van Sioux Center II en te" 
gen de regelingen daarvoor gemaakt door de 
Synodale Commissie in re Sioux Center. 

Gronden: Ais hierhoven (zie Inleiding, C, 
3,aenb). 

b) Het weigeren van de Eerste Gemeente om ver
der mede te werken in :4e uitvoering van de ad
viezen der Synodale Commissie moet onom
wond'en veroordeeld als in strijd met de eischen 
van recht en billijkheid. 

Gronden:-

1) Deze weigering is een feitelijk verbreken 
van de belofte vervat in het besluit van de 
gemeente-vergadering van den 28sten Sep
tember, 1922. (Art. 4 van de notulen dier 
gemeente-vergaderiJJg luidt aId us: Beslo
ten ult te spreken dat wij ons gezamentli.ik 

"'hij de. besluiten der Synodale Commissie 
door den kerkeraad aangeuomen neerieg" 
gen.) 

2) Zoo blijft de Eerste Gemeente niet billijk je
gens hen, die men onder geheel andere ver
wachtingen liet uittreden. 

D. Het verschil in betrekking tot het getal huisgezin
nen, dat bij iedere gemeente te rekenen is. 

(1) Geschiedenis. (Zie Agendum, pp. 12, 13.) 

(2) De Commissie heeft gemeend zich niet· te mogen 
wagen aan een beoordeeling in deze materie. N aar 
onie bescheiden meening zal deze zaak in loco 
moeten worden onderzocht. (Zie verder Advies 
E,l.) 

Hiermee meent uwe Commissie een genoegzaam ant
. woord gegeven te hebben op de verschillende protesten 
ingekomen in re Sioux Center. 
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II. Advies. 
A1les overwogen hebbende, komt uwe Commissie tot U 

met het volgende advies: 
! A. De Synode spreke uit dat de Synodale Commissie 

in re Sio.ux Center zich getrouw aan haar opdracht 
gehouden heeft. 

B. De Synode approbeere de organisatie van de 
Tweede ChI'. Geref. Gemeente te Sionx Center. 

Grond: Deze gemeente is langs wettigen weg 
georg,miseerd. ' 

C. De Synode spreke nit dat Sioux Center II in over
eensteinming met haar eigen verzoek bij Classis 
Orange City bIijve. 

Grond: Met hetoog op de jongste geschiede
nis schijnt dit meest raadzaam. 

D. . De Synode spreke nit dat Sioux Center I schuldig 
is aan Sioux Center II uit te betalen een som 
gelds in overeenstemming met punt g van dl" rege
Iingdoor de Synodale Commissie ontworpen. 
(Zie Agendum, p. 8.) 

E. De Synode benoeme een Commissie die gemach
tigd z,al zijn om: 
(1) 

(2) 
(3) 

(4) 

Finale uitspraak te do en inzake de vraag hoe
veel huisgezinnen op den dag del' organisatie 
bij SiQux Center I en hoeveel bij Sioux Cen
ter II te rekenen waren; 
Een vijftal waardschatters te benoemen; 
Den datum vast te stellen wanneer Sioux Cen
ter I haar schuld bij Sioux Center II zalmoe-
ten afdoen; , . 
En verdeI' de gemeenten te Sioux Center met 
raad en daad te dienen zoo een derzelve daar
toe verzoekt. 

M. VAN VESSEM, Pres. 
H. KUIPER, Rapp. 

Dit rapport wordt in zijn' geheel voor kennisgeving. 
aangenomen, en Iresloten de adviezen del' Comm. van 
Praeadvies punt voor punt te behandelen. 
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Het oordeel der Commissie, uitgesproken in de In,ei~ 
ding, C, 1, 2, 3, dat van de hand moeten worden gewezen 
een drietal stukken, namelijk: 

(1) Het protest, met begeleidende toelichtiDg, van den 
kerkeraad van Sioux Center II tegen Classis Sioux 
Center, 

(2) Het protest, met begeleidende toelichting, van Eg
bert Star tegen de besluiten der Synode van 1922, 

(3) Het protest van de Eerste Gemeente te Sioux Cen
ter tegen de organisatie van Sioux Center II, en te
gen de regeIingen daarvodr gemaakt door de Sy
nodale Commissie in re Sioux Center, 

worden door de Synode, op de door de Comill, aangegeven 
gronden, na breedvoerige bespreking vooral van het derde 
stuk, goedgekeurd, (Zie verder Art. 57,) 

ARTIKEL 53 

Ouderling M,'Trap sluit deze zitting met dankzegging. 

TIENDE ZITTING, DONDERDAGVOORMIDDAG, 26 JUNI 
ARTIKEL 54 

Opening der vergadering met "devotional exercises," 
geleid door Dss. T. Vander Ark, M. Weeldreyer, en H. Fry
ling. Gelezen wordt Jes. 54, en een gedeelte van Jozua 1. 
Zendeling. Mark Bouma, die op het punt staat te v'ertrek
ken naar onze zendingspost te Tohatchi, N. M., gaat voor 

'in gebed. 

ARTIKEL55 
De notulen van de achtste en negende' zitting worden' 

goedgekeurd. 

ARTIKEL 56 
Op verzoek van de Comm. van Praeadvies in de Pella 

Zaak ontvangt Ds. H. Danhof verJof 'om na de pauze de 
vergadering te mogen verlaten met het doel omhet rap
port dezer Comm. in gereedheid 'Ie brengen. 
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ARTIKEL 57 

Voortzetting van de behandeling vanhet Rapport der 
Comm. van Praeadvies in de Sioux Center Zaalc, (zie Art. 
52.) , 

Het oordeel del' Commissie, uitgesproken in dit rap
port, I, A, 2, dat de Tweede Chr. Ger. Gemeente van Sioux 
Center langs wettigen weg georganiseerd is, word! door de ' 
Synode, 'op de door de Comm. aangegeven gronden, a, b, 
en c, na breede discnssie goedgelceurd. 

Het oordeel del' Commissi,e, uitgesproken in I, B, 2, dat 
de voorloopige aansluiting van de Tweede gemeente te 
Sioux Center bij Classis Orange City moet goedgekeurd, 
wordt op de gronden ,daarvoor aangegeven door de Sy
rlOde aangenomen. 

Het,oordeel der Commissie, uitgesproken in I, C, 2, dat 

a) De Eerste Gemeente aile recht van protest tegen de 
organisatie van de Tweede Gemeente en tegen de 
regelingen daarvoor gemaakt door de Synodale 
Commissie in re Sioux Center mist; en dat 

b) Het we;geren van de Eerste Gemeente om verder 
mede te werken in de uitvoering van de adviezen 
del' Synodale Commissie onomwonden moet ver
oOl'deeld als in 'strijd met de eischen van recht en 
billijkheid, 

wordt door de Synode, op de granden daarvoor door de 
Comm. aangevoerd, goedgelceurd. 

Het oordeel der Commissie, uitgesproken in I, D, 2, 
dat het verschil in betrekking tot het getal huisgezinnen, 
dat bij iedere gemeente te rekenen is, in loco moet wor
den onderzocht, wordt door de Synode goedgelceurd. 

Hiermede zijn de verschillende protest en ingekomen in 
re Sioux Center beantwoord. 

Komt in behandeling II, Advies der Commissie: ' 
A. De Synode spreke uit dat de Synodale 'Commissie 

in re Sioux Center zich getrauw aan haar opdracht gehou
den heef!. 

Aangenomell. 
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B. De Synode approbeere de organisatie van de 
Tweede Chr. Ger. Gemeente te Sioux Ceuter. 

Grand: Deze gemeente is langs wettigen weg geore 
ganiseerd. 

Aangenomcn .. 

C. De Synode spreke uit dat Sioux Center II in over
eenstemming met haar eigen verzoek bij Classis Orange 
City blijve. 

Grand: Met het oog op de jongste geschiedenis 
schijnt dit meest raadzaam. 

Dit wordt aldus geamendeerd aangenomen: 
De ,Synode spreekt uif dat Sioux Center II in overeen

stemming met haar eigen verzoek vQorloopig bij Classis 
Orange City blijve. 

D. De Synode spreke uit dat Sioux Center I schul dig 
is aan Sioux Center II uit te betalen een som gelds in over
eensternming met punt g van de regeling door de Synodale 
Commissie ontworpen. (Zie Agendum, p. 8.) 

Aangenom'en. 

Oud. W. Bierma geeftkennis, dat hij z\ch, ,4~t recht 
voorbehoudt om tegen de aanvaardingvan deze uitspraak 
te protesteeren, ' 

E. .. De Synode benoeme een cOl'nmissie die gemachtigd 
zal zijn om: 

(1) Finale riitspraak te do en inzake de vraag hoeveel 
huisgezinnen op den dag der organisatie bij Sioux 
Center I en hoeveel bij Sioux Center II te rekenen 
waren; 

(2) 
(3) 

Een vijftal waardschatters te benoemen; 

Den datum vast te stellen wanneer Sioux Center I , 
haar schuld bij Sioux Center II zalmoeten afdoen; 

(4) En verder de gemeenten te Sioux Center met raad 
en daad te dienen zoo een derzelve daartoe ver
zoekt. 

Alzoo besloten. 
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Hiermede is de zaak Sioux Center afgehandeld. De 
Praeses spreekt een slotwoord, waarin hij de hroeders van 

, Sioux Center erl,lstig opwekt om zich bij de zoo eenparig 
genomen Synodale besluilen inzake deze moeielijke kwes
tie, die reeds veel Ie lang de gemoederen verdeeld heef!, 

. neer te Ie'ggen. 

ARTIKEL 58 
Os. A. J. Brink sluil deze zitting met dankzeggiDg. 

ELFD~ ZITTING, VRIJDAGVOORMIDDAG, 27 JUNI 

ARTIKEL 59 
Dss. A. Bliek, J. W. Brink,'en N. Gelderloos gaan voor 

in de "devotional exercises." Gezongen wordt Psalm 89: 
7 en 8; gelezen Markus 6.: 32c46. Os. J. Vv'. Brink spreekt 
enkele woorden naar aanleiding van het gelezen Schrift
woord. 

ARTIKEL 60 
De notulen van de tiende zitting worden na lezing en 

cen enkele correctie goedgekeurd. 

ARTIKEL 61 
De Comm. van Praeadvies in de Pella Zaak verzoekt 

en ·ontvangt verlof om na de pauze heden middag de ver
gadering te mogen verlaten.om haar rapport in gereedheid 
te hrengen. Ook Dss. H. J. Kniper en D. H. Kromminga 
zijn afwezig met verlof' om commissie-arbeid te ver
tichten. 

ARTIKEL 62 
Het rapport der Com. van Praeadvies voor Varia en 

Protesten wordt in' behandeling genomen en aldus vast
gesteld: 

. Eerwaarde Vadas en Broeders:-

Uwe Commissie heef! deeer U het volgende aan te 
bieden: 
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I. Zaak Ds. H. Kamps us. Classis Ostfriesland. 
We ontvingen twee documenten op deze zaak betrek

king 'hebbende, n.l. een verslag van Synodale Deputaten, 
en een nieuw protest van Ds. Kamps. 

De Synode van 1922 benoemde een commissie die op 
vier bezwarenvan Ds. Kamps is ingegaan en nu rappor
teert dat die ongegrond waren. 

Ook sprak zij uit ten opzicbte van den status van Ds. 
Kamps dat bij predikant i~ in "good standing." 

Het scbrijven van Ds. H. Kamps bevatte twee be
zwaren: 

(1) Dat de Classis hem niet rechtvaardigbehandeld 
had; 

(2) D at de vorige Synode hem niet genoeg gelegenheid 
gaf om 'zich persoonlijk te verdedigen. ' 

Uwe Comm. adviseert dat de Synode uitspreke: 
a) Dat het rapport van de Synodale Commissie aan
toont dat zijn eerste bezwaar ongegrond i&; 

b) Waar de Synode Ds. Kamps tweemaal gehoord 
beef! in 1918 en 1920, en i)11922 een Synodale Com
missie zond om deze zaak te onderzoeken, dat ook 
het tweede bezwaar ongegrond is. 

Aangenomen. 

II. Protest Hanenburg us. Kerkeraad Edgerton, Minn. 
Toelichting: Mr. T. Hanenburg,lid der gemeente Edger-

ton, schreef een brief aan den beroepen leeraar der ge
meente, Ds. Vander Ark, destijds nog in Manhattan, Mont. 
In dien brief beschuldigde hij den Kerkeraad van onwet
tige handelwijze. Hij weigerde dit te belijden en werd ge
censureerd. Hij erkende voor Uwe Comm. dat hij niet 
recht gedaan had door niet eerst 'naar zijn kerkeraad te 
gaan. 

, Uwe Commissie, de zaak onderzocbt en broeder Ha
nenburg gehoord hebbende, stell der ,Synode voor instem
ming Ie betuigen met het besluit der Classis Orange City, 
Oct. 9-11, 1923, Art. 51, luidende als voIgt: 

"(1) Dat de kerkeraad van Edgerton zicb behoortte
vreden te stellen zoo' Br. Hanenburg voor zijn 
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kerkeraad zijn fout belijdt dat hij met zijn on
gunstig oordeel over zijn Kerkeraad zich niet ver
voegd heeft bij zijn Kerkeraad, maar bij Ds. Van
der Ark, to en nog wonende in Manhattan; 

"(2) Dat de kerkeraad alsdan de censuur opheffe over 
Br. H. en dat Br. H. verder niets. meer te vorde
ren heeft van den kerkeraad indeze zaak." 

'Aangenomen, en diensvolgens spreekt de Synode uit 
dat de broeder zich bij difbesluit heeft neer te leggen. 

III. Kerkeraad Parkersburg us. 'Classis Ostfriesland. 
Toelichting. De kerkeraad van Parkersburg kwam tot 

Classis Ostfriesland met het verzoek verzwaring van cen
sum- toe te staan in betrekking tot vier leden der gemeen
teo Hierop zond de Classis een commissie om mogelijke 
verzoening tot stand te brengen. Deze commissie werkte 
buiten den kerkeraad om met de gecensureerde leden, en 
braeht een rapport op de classicale verga dering, hetwelk 
behandeld werd. 

De kerkeraad van Parkersburg protesteert tegen deze, 
zoo zij het noemt "hierarchische handelwijze van de Clas
sis, die feitelijk het werk van den kerkeraad met lamheid 
slaat." Ook protesteert hij tegen het besluit, df)t verzwa
ring van censuur geweigerd werd op onvoldoende gron
den. 

Uwe Comm., die verschillende stnkken ingezien, en ge
hoord hebbende een lid dier classicale commissie en den 
leeraar' van Parkersburg, adviseert de Synode uit· te 
spreken: 

(1) Dat de Classis Ostfriesland geen recht had om bni
ten den kerkeraad om te trachten verzoening teweeg 
te brengen,te meer waar noch de kerkeraad, noeh 
de gecensnreerde leden dit gevraagd hadden; doeh 
dat de Classis aileen had te besluiten of ze de ver
zwaring van censuur weI of niet zou toestaan, hoe
weI ze weI het recht had hierouer informatie in te 
winnen; 

(2) Dat, indien de gronden waarop verzwaarde cen
suur gevraagd werd, niet werden weggenolllen 
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(zooals de kerkeraad beweert dat het geval is) dat 
dan de Classis de verzwaring van censnur behoort 
toe te staan. 

Aangenomen. 

IV. Mr. en Mrs . .T. Zimmer us. Kerkeraad Los Angeles. 
Mr. en Mrs. Zimmer hebben voor langen tijd in onmin 

geleef d met andere leden der gemeente Los Angeles. Ze 
wilden niet handelen volgens Matt. 18. Deze zaak is voor 
langen tijd in behandeling geweest. Classis Pella, met 
den kerkeraad, heef! getracht deze zaak in orde te bren
gen, doch is niet geslaagd. Eindelijkzijn deze leden ge
excommuniceerd. V 66r dit plaats greep beriepen ze zich 
op de Synode. 

Uwe Commissie, onderzocht hebbende het bezwaar
schrift en de vele documenten daarop betrekking liebben
de, en lettende op het advies van Classis Pella in deze 
zaak, hetwelk luidt als voIgt: 

"Overwegende: 
a) Het leven in onverzoende verhouding met. andere 

leden der gemeente; 
b) Het nief willen handelen naar Matt. 18 in de moeite 

met doze leden; 
c) Het'~ieren van het Avondmaal na de opheffing van 

de censuur, doch zonder verzoend te zijn; 
d) Het verzuim van het Avondmaal voor ongeveer drie 

jaren mndat filCH niets wilde aan-wenden tot ver
zoening; 

Het is het oordeel der Classis dat al deze gronden voor 
censliur blijven bcstaan, bchalve het onder c) genoemde. 
Doeh dat de overige drie gcnoegzalne grand voor censuur 
bevatten. Daarom besluit de Classis dat zij .. blijft bij het 
cens genom en besluit inzake de verz-waring van censuur 
op deze gronden," . . 
adviseert der Synode hare adhaesie te geven in deze zaak 
aan de handelwijze van den kerkeraad van Los Angeles 
en van Class is Pella. 

Aangenomen. (Zic verdier Art. 92.) 

ARTIKEL 63 
Besloten een avondzitting te houden, te beginnen om 

half acht. 
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ARTIKEL64 
Aan de orde wordt gesteld'het Rapport van de Comm. 

van Praeadvies Zendingszaken, hetwelk gelezen wordt 
door'den Rapportenr, Ds. 'V. D. Vander Werp, en aldus 
wordt vastgesteld: ' 

Eerwaande Broeders:-

Uwe' Commissie heeft de eer U het volgende te rappor-
Jeeren, en te adviseeren: "\ 

I. Proposals-Board of Missions. (See Report of the 
,Board, BijlageIV.) 

(1) Your approval is requested of the plans of the 
Board to erect a new chapel at Zuni with a full
sized basement for community service. Attach-

, ed to the rear or to the side is to be a two-story 
building, with two rooms for school purposes be
low and rooms for employees above. Cost esti
mated at $25,000. 

, Uwe Commissieadviseert dit te approbeeren. 

Gronden: Er is dringende behoefte aan zoo iets zal 
bet werk te Zuni met kracht kunnen worden voortgezet tot 
behoud van wat er verkregen werd door vijf-en-twintig
jarigen arbeid, resultaten die nu op het spel staan door 
competitievanwege Rome. 

Aangenomell.' 

(2) Your approval is asked that up to the Synod of 
'1926 the maximum of three ordained men be sent 
to China (these in addition to the three men now 
on our list and for whom calling churches have 
been obtained, besides one medical missionary). 

U~e Commissie adviseert dit toe te staan. 

Grond: Wij zijn in China verantwoordelijk voor de 
'bearbeiding van minstens twee millioen menschen; van
wege onze China Zen ding werd geschreven dat men zoo
veel "evangelistic workers" kon gebruiken als wij gedu
rende de eerstkomende jaren zouden kunnen uitzenden. 

Aangenomen. 
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(3) We request your authorization for the changing of 
the name of your Board from "Board of Heathen 
Missions of the' Christian Reformed CHurch" to 
that of "Christian Reformed Board of Missions.:' 

Reasons:-
(1) The name "heathen" is offensive to the Chi- ' 

nese; 
(2) Weare the only Board in America bearing 

such a peculiar name; , 

(3) The proposed name is brief and to the point. 
Synod is also asked to authorize the officers of 

the Board to incorporate under the new name, if 
such is necessal:y to satisfy the demallds of the 
state law. 

Aangenomen. 

(4) Your attention is called to the need of a revised 
missionary manual (Zeudingsorde) especially iu 
in view of the requirements of the foreign work. 

Uwe Comm. adviseert aan den Board op te dragen de 
volgende Synode met een concept te dienen. 

Aangenomen. 

(5) Approval of the following classical delegates as 
Board members and their secundi: 
Grand Rapids East-Rev. H. Guikema; secundus, 

Rev. M. M .. Schans. 
Grand Rapids \Vest-Rev. H. J. Mulder; secundus, 

Rev. E. J. Pekelder. 
Hackensack-Rev. D'. De Beer; secundus, ---
Holland----Rev. J. C. Schaap; secundus, Rev. J. M. 

Vande Kieft. 
Hudson-Rev. S. S. Vander Heide; secundus, Rev., 

P. Yff. 
Illinois-Rev. Z. J. Sherda; secundus, Rev. W. 

Bajema. 
Muskegon-Rev. J. Dolfin; secundus, ---
Orange City-Rev. J. Mulder; secundus, Rev. W. 

Meyer. 
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Ostfriesland-Rev. H. C. Bode; secundus, Rev. 
D. H. Plesscher. 

Pacific-Rev. P. Jonker, Jr., secundus for Rev. C. 
Vriesman. 

Pella-Rev. 1. Van Dellen; secundus, Rev. H. Wal
kotten. 

Sioux Center-Rev. J. G. Vande Lune; secundus, 
Rev. J. C. De Bruyn. 

Zeeland-Rev. W. D. Vander Werp; secundus, Rev. 
A. Bliek. 

Uwe Commissie adviseert dit goed te keuren. 
Alzoo beslolen. 

II. Agendum Voorslellen. 

A. De Synode geve instructie aan de deputatef\voor 
onze Heiden Zending terstond en met spoed onze Zending 
in China te versterken, omdat: 

(1) het geruimen tijd neemt eer de zendelingen zich 
in de landstaal kunneu uitdrukken; 

(2) de Kerk bij machte en gewillig is er voor Ie be
talen. 

(J(erkeraad, Archer Aue.) 

Uwe Commissie const~teert d~t er in dezen geest ge
handeld is door het aannemen van Voorstel (2) yan de 
'Board. 

Voor kennisgeving aangenomen. 

B. Classis Illinois spreekt uit, dat evenals de kerke
raad, ookde Board der Heiden Zen ding de Geref. orde 
dient te volgen om de zendeling-Ieeraars te beroepen, en 
de dokters te benoemen, en niet hiervoor solicitanten op te 
roepen. De Synode geve aan den Board instructie dien
overe,enkomstig te handel en. 

(Classis JIlinois.) 

De Commissie constateert: 
a) dat wat het oproepen van solicitanten voor zende

ling-Ieeraar aangaat, zulks niet als regel geschiedt, 
doch slechts eenmaal bij wijze van uitzondering ge
beurde; en 
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b) wat het oproepen van solicitanten voor de positie 
van dokter en van andere helpers aimgaat, daarte
gen ODzes inziens geen principieel bez"raar is maar 
wei veel va or te zeggen valt. . 

De Synode hesluit, dat de Board zich te houden heef! 
aau de Zendingsorde. 

C. De Synode geve Classis Holland de vrijheid, als 
uitzondering op den gestelden regel: "Indien iemand naar 
Art. VIII wenseht toegelaten te worden tot de Bediening 
des Woords, moet hij zich aanmelden hij zijn Kerkeraad 
en daarna hij zijne C/as.se", om een deshetreffend verzoek 
van broeder Mark Bouma te Tohatchi, welk verzoek ge
steund wordt door een alleszins gunstige aanbeveling van 
zijn Kerkeraad te Rehoboth, in overweging te nemen, met 
de Deputaten ad Examina van drie naastbijgelegen 
Classes tot bet onderzoek naar de singuliere gaven en het 
examen van dezen broeder over te gaan, bij gunstigen uit
slag hem 'beroepbaar te stell en, en na ontvangen roeping 
"em tot den dienst des Woords toe te laten. 

Gronden: 
(1) Broeder Bouma is reeds jarenlang in dienst van 

Classis Holland op het zendingsveld te Tohatchi. 
Beter dan eenige andere Classis, kan Classis Hol
land oordeelen over het al of niet wensehelijke en 
geoorloofde van zijn toelating tot de ambtelijke 
Bediening des 'Voords. Het is niet billijk voor 
hem, noch voor Classis Holland, dat een andere 
Classis, die met zijn arbeid niets heef! uit te staan, 
hierover beslist; 

(2) Classis Holland is overtuigd, dat zij het verzoek 
van broeder Bouma en van den Kerkeraad te Re
hoboth in zeer ernstige overweging dient te nemen, 
en dat een eventueele inwilliging van dit verzoek 
het profijt der kerken niet zal schaden, maar zeer 
ten goede komen; 

(3) Classis Holland wiI eehter in deze zaak niet inde
pendentiseh optreden, maar meent, dat er in dit 
bepaald geval, voor de Synode aile reden bestaat 
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om, met het oog op het profij t der kerken, eeil 
uitzondering op den gestelden regel toe te laten. 

(Class;s Holland.) 
Hoewel het uwe Comm. als zeer noodig voorkomt dat 

er te Tohatchi een geordend leeraar worde gevestigd; hoe
wel uwe Comm. den persoon en den arbeid van Broeder 
Bouma waardeert, toch adviseert zij dat het verzoek van 
Classis Holland niet worde ingewilligd 

a) omdat de weg tot het ambt voor niet-gestudeerden 
ligt via Art. VIII der Kerkenorde; 

b) omdat Classis Pella constateerde dat het Broeder 
Bouma ontbreekt aan de singuliere gaven die juist 
in Art. VIII worden verondersteld als den weg ba
nende ,voor niet-gestudeerden. 

In plaats hiervan wordt het volgende substituut-voor
stel aangenomen: De Synode besluit het verzoek van, 
Classis Holland niet in te willigen, daar het op den weg 
ligt van Classis Pella Broeder Bouma te examineeren, 
wijI deze broeder lid en ouderling is van de gemeente 
Rehoboth, ressorteerende onder Classis Pella, en noch als 
lid noch als ambtsdrager verbonden is met een gemeente 
onderClassis Holland. (Voortzetting, Art. 68.) 

ARTIKEL 65 
Met dankzegging gesloten door Oud. H, Van Osten

bridge. 

TW AALFDE ZITTING,. VRIJDAGNAMIDDAG, 27 JUNI 
ARTIKEL 66 

Ond. A. Rosbach opent deze zitting. Hij !aat zingen 
Psalm 25: 1, en gaat voor in het gebed. 

ARTIKEL 67 
Dr. Charles L. Goodell, secretary of the Committee on 

Evangelism of the Federal Council of the Churches of 
Christ in America, is introduced by Dr. Beets, and ad
dresses .Synod. After his address he replies to a few ques
tions which are asked by some delegates. (Cf. Art. 25, II, 
and Art. 95.) 
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ARTIKEL 68 

De behandeling van het Rapport der Comm. van Prae
advies in Zendingszaken wordt voortgezet. (V gl. Art. 64.) . 

II. D. Nadamaal het werk van Stadszending of 
. Evangelisatie de roeping is van al de kerken, of schoon 
allen niet eene gelijke gelegenheid hebben om deze roe
ping te vervullen; 

Nademaal de belangstelling in het werk van Slads
zending hier en daar loeneemt in onze kerken; 

"Nademaal de mogelijkheid bestaat, dat verkeerde me
thoden en praktijken worden ingevoerd; 

Daarom, ten einde de zaak van Evangelisatie te bevor
deren, besluite de Synode: 

(1) te benoemen drie deputaten, die studie van dezcn 
arb-eid zuIIen maken en op de volgende Synode 
rapporteeren, zoodat zekere bepaalde beginselen 
mogen worden aangenomen en belangrijk advies 
worde gegeven aan kerken, die rechtstreeks aan 
dezen arbeid zijn verbonden; 

(2) op te riehten een algemeen fonds waarin bijdra-
. gen knnnen worden gestort voornamelijk door 
·kerken, die nie! in de gelegenheid zijn om nan 
Stadszending te doen." Gelden van dit fonds te 
verdeelen proportion eel aan de "storm centers" in 
ons land, waar vee! Stadszending wordt gedaan ell 
behoort te worden gedaan. Langs dezen weg zal er 
eenige centrale leiding en onderstenning tot stand 
komen, en blijft de antonomie der plaatselijke 
kerken erkend. 

(Classis Illinois.) . 

Het advies nwer Comm. is om pnnt 1 goed te keuren, 
en wat punt 2 betreft, aan deze depntatell op te dragen 
ook hiervan stndie te maken, en desgewenscht een plan te 
beramen. 

Alzoo beslolen. 

E. De Synode spreke nit, dat het verspreiden van 'het 
"Star of Hope" missie-blaadje, alsmede het verIeenen van 
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finantieelen sleun aan deze missie door ons volk niel lan
gerbehoorl te, geschieden, omdat: 

(1) Mr. Starn buiten eenige kerkelijke gemeenschap 
staat; 

(2) onze leer, pre diking, kel'k, en scholen onbetrouw
baar houdt; en 

(3) dat het dus niet anders kan verwacht worden dan 
dat deze missie onze Gereformeerde Zending te
genstaat. 

(Kerkeraad, Archer Ave.) 

Advies: De Synode spreke uit dat onze Kerk op prijs 
stelt den ijver dien Mr. Starn openbaart, maar waar de 
Star of Hope Mission onder geen kerkelijk opzicht staat, 
en waar Mr. Starn zelf allen band met de Chr. Geref. Kerk 
verbroken heeft, hebben wij geen waarborg dat in de 
missie het zuivere Woord Gods verkondigd wordt. Er is 
zelfs gegronde vrees dat er van de Star of Hope Mission 
een onze Kerk schadende en de Geref. leer ondermij
nende invloed uitgaat. Daarom kan onze Kerk deze Zen
ding niet financieel steunen en wordt den kerkeraden af
geraden de Star of Hope blaadjes te helpen verspreiden. 

Dit advies wordt terug verwezen naar de Comm. van 
Praeadvies, met de opdracht om benevens de instructie 
van den Kerkeraad van Archer Ave., ook het rapport van 
de Commissie door de Synode van 1922 benoemd in aan
merking te nemen. (Zie verder Art. 93 en Bijlage XV!.) 

III. Kerkhulp Zaken. 
A. In antwoord op een desbetreffend verzoek in het 

rapport Kerkhulp (zie Bi.ilage VII), adviseert uwe Comm. 
, om Kerkhulp opnieuw en mel nadruk aan onze Kerken 
aan te bevelen. 

Aangenomen. (Zie verder Art. 93, 2.) 

B. In verband met een verzoek in hetzelfde rapport,' 
ook voorkomend in het rapport der ,Synodale Commissie 
(zie Bijlage I), alsmede verschijnend in instrnctiesvan 
Classes Zeeland, Pella (zie Agendum, p. xvii), en Grand 
Rapids Oost, adviseert uwe Comm. om de volgende in
structie van Classis Grand Rapids Oost te approbeeren: 
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"Classis Grand Rapids Oost, van oordeel zijnde dat 
meerdere eenheid zich behoort te openbaren in het aan

. vragen om geldelijken stenn, die gericht zijn tot heel de 
Kerk, en overtuigd zijnde van het groat belang van Kerk-

;jl hulpfonds, verzoekt de .Synode: . 
"(1) Om Art 7 van het Reglement voor de Synodale 

Commissie zoodanig te herzien dat aan dit artikel 
worde toegevoegd: 'De Commissie hechte geen 
adhaesie aan verzoeken am finantieelen steun 
voor kerken hinnen eigen kring, maar verwij ze 

\ deze naar de Commissie vaal'. Kerkhulp! 

l 
I 

Gronden:-
a) am de onduidelijkheid van Art 7 van het Reg

lement voor de Synod ale Commissie ten op
zichte van Art 6 van dat van Kerkhulp weg te 

nemen; 
b) am v?rwarring te voorkomen. 

(2) Om de Commissie va or Kerkhulp te. herinneren 
aan Art. 7 van het Reglement daarvoor zijnde, 
waarin opgesloten ligt dat nalatige gemeenten 
door de Commissie aan hare nalatigheid zullen 
herinnerd worden, en aan Artt. 3, 2, en 5. 

Gronden:-
a) de herhaaldelijk vernOlnen klacht dat niet 

aile kerken collecteeren voor genoel1lde kas; 
en dat 

b) andere gemeenten niets van hare schulden af
doen." 

Alzoo besloten. 

IV. Collecteeren VOOI' niet-Icerkelijke zaken. 
De ,Synode spreke nit, dat het inzal1lelen van geld voor 

veleriei niet-kerkelijke. zaken, en de verantwoording er 
van in onze kerkelijke bladen en door onze kerkeIijke 
penningl1leesters, niet langer behoort te geschieden. 

Gronden: 
(1) door minstens een 30tal nietckerkelijke of bniten

kerkelijke personen of zakenworden jaarlijks dui
zen den dollars verzameld, terwijl wij er geen con
trole over hebben, noch weten wat er mede gedaan 
wordt; 
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(2) wij hebben in eigen en door onszelven geleid en 
beheerden kring: 
a) allerlei takken van "dll'istelijke actie, waar

voor deze geld en beboorden besteed te worden; 
b) onderhouden zelf onze eigene kerkelijke en 

lie¥dadigheids-inrichtingen, en betalen boven
dien voor eigen compleet onderwijs, zonder ooit 
een ceI\t te vragen of te ontvangen uit andere 
kringen; 

c) vele der kringen en kerken, die bij ons a3n
kloppen, zijn tegenstanders onzer Gerefor
meerde leer en vijanden van ons onderwijs, to
gen wie wij in de pre diking "moe ten waar

, schu\ven; 
d) onze Indianen Zen ding is in schuld en roept om 

meer helpers; onze China Zending diende 
krachtiger te worden uitgebreid; terwijl er voor 
vele patienten onzes voiles geen plaats is in de 
christelijke inrichtingen van barmhartigheid 
wegens geldgebrek. 

(Kerkeraad, Archer Ave.) 

Uwe COIllIll. constateert dat de instructie Archer Ave. 
haar tebreed en te vaag voorkomt; dut wij den geest en de 
strekking er van waardeeren; dat wij betreuren dat er al
lerlei gaven worden ingezameld door en voor allerlei be
langen die zich als christelijk voordoen, terwijl er echter 
geheel geen of weinig waarborg is dat die gaven besteed 
worden op eerlijke, wij~e en in overeenstemlning luet de 

"leer ons dierbaar. 
Uwe Comm. adviseert den kerkeraden den wenk te ge

ven dat indien door of voor buiten-kerkelijke personen of 
organisaties steun gevraagd wordt, zij zich eerst verge\v,is
sen door middel onzer Svnodale Comm. dat alles in orde 
is. Zoo dat onderzoek nlet bevredigt, wordt het collectee
ren niet aileen afgeraden, maar ook het publiceeren ,van 
ontvangsten er van nit onze kerkelijke bladen geweerd. 

Het bovengenoemd advies wordt niet geacht te slaan 
<jp collecten voor organisaties waarvoor de Synode alreeds 

. aanbeveling gar. 
A/zoo beslotell. (V gl. Art. 48, A, 5b.) 
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V. H erzienillg vall Art. 17, 2, Acta SYllodi 1908, ell be
noeming van eell Algemeenen Pellllingmeester. 

Inzake deze instructies van Classis Grand Rapids Oost, 
te vinden in het Agendum, Pl'. xviii-xxv, luidt ons advies 
ills voIgt: 

Uwe Comm. waardeert de goede bedoeling in dat rap
port uitkomend en de studie van het onderwerp gemaak!. 

Zij stemt toe dat de bestaande regeling van het classi
cale penningmeesterschap verbeterd kan worden· en be
hoort te worden verbeterd, b.v. doordat aile penningmces
ters niet aIleen opgave doen van wat weI maar ook van 
wat niet gecollecteerd word!. Ook behoort er beter cor
respondentie te worden geoefend tnsschen den classicalen 
penningmeester en die des kerkeraads omtrent het getal 
gezinnen. 

Doch uwe Comm. adviseert sterk tegen de invoering 
van een algemeen penningmeesterschap met comrilissie 
van toezicht,zooals in het Agendum voorgesteld. 

Gronden:-
(1) Het voorstel druischt in tegen den drang in ons 

kerkelijk instiluut en leven om onnoodige en te 
groote centralisatie te voorkomen; 

(2) Geen enkele kerkengroep in ons land, voor zoover 
ons bekend, heeft het noodig en nuttig gevonden 
om zulk cen centraal burean te hebben, terwijl 
zulks in de oude wereld ·een ongewenscht opper
curatorschap in de hand heeft gewerkt, zooals 
Prof. Bouwman in De Bazuin reh;veert; 

(3) Het zal bezwaarlijk zijn iemand te vinden die aan 
de gepaste en noodzakelijke vereischten voor een 
zooveel omvattende taak beantwoordt; 

(4) Dat te veel macht gegeven wordt aan een lichaam 
waarvan de led en noodwendigerwijze reeds in zoo
vele algemeene kerkelijke functies dienen; 

" (5) Dat het voorgesteld plan, onzes inziens, geen be
zniniging zal bevorderen, maar veeleer de onkos
ten bed uidend zal vermeerderen doordat een 
waarlijk bekwaam man een flink salaris zal vor
deren. D aarerrboven zal de Commissie van toe-
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zicht billijkerwijze vergoeding moeten worden 
aangeboden indien het "dikwijIs vergaderen", enz., 
enz., zooals omschreven, werkelijk geeischt kan 
wordell. De algemeene penningmeester zal ook 
weI een typiste moeten employeeren, wat minstens 
$1,250 per jaar zal eischen, hehalve office rent, 
lich t, brand en janitor service. Ook is er geen be
zniniging te verwachten wat aangaat de classic ale 
penningmeesters, daar dezen volgens het voorstel 
aanblijven en dus hnn honorarium blijven trek
ken. Ook zetten nu fnngeerende penningmeesters 
reeds de voorradige gelden op rente, zoodat ook 
het desbetreffende argnment (p. xx) wegvalt. 

Het volgende substituul-voorstel wordt door de' Sy
node aangenomen: 

De Synode, gelet hebbende op de instructie van Clas
sis Grand Rapids Oost (Agendum, pp. xviii-xxv), en op 
het advies der Comm. van Praeadvies, besluit deze zaak 
in handen te leggen van een Commissie, die ze zal inden
ken en de volgende Synode met advies dienen. 

VI. Decentralization in Foreign Mission Work. 
Inasmuch as (1) in the present temporary conduct of 

our Foreign Mission work the principle of decentraliza
tion, as embodied in our "Zendings-orde" (Acta 1912, pp. 
98-104), is not being applied, but-with the exception of 
the calling and sending of the missionaries and their help
ers-ail the work is being done by the "Board"; (2) onr 
Church has never decided to conduct our Foreign Mission 
work according to another principle; 

Synod decide: 
a) that if the work in the foreign field requires new 

regulations, these must nevertheless be made in ac
cordance with the principle accepted by our Church 
as expressed in the "Zendings-orde". This prin
ciple 'requires, among other things, that the calling 
churches shall determine the salaries of their mis
sionaries or helpers, and shall regulate their work 
in so far as circumstances will anow; 
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b) that the contracts now existing between the Board 
and said chnrches be abrogated and new contracts 
drawn up which shall har,:Ilonize with the regula
tions to be adopted. 

(Classis Grand Rapids West.) 

Uwe Commissie adviseert om het bovengenoemd voor
stel niet te aauvaarden. En wei op de volgende gronden: 

(1) Wat "decentralisatie" betreft, dit in de tegenwoor
dige omstandigheden, nu we maar een post heb
ben, te Jukao, eenvoudig onmogelijk is om naar de 
letter van de Zendingsorde te handelen. Zooals 
ook de Board schreef aan de West Side kerken: 
"We see no conflict as to the principle of the 'Zen
dingsorde' of 1912 and the present practice. This 
'Zendingsorde' presumes the existence of separate 
posts maintained by separate churches, but our 
mission work in Chiua so far, and of necessity, is 
a nnit as to the field occupied and the mission 
force"; . 

(2) Wat punt (2) aangaat: "Our Church has never 
deCided to conduct our foreign mission work ac-
cording to another principle ........ " antwoordt 
uwe Comm. dat het nergens uitkomt dat een ander 
principe is aangenomen. Het staat er eenvoudig 
zb6 bij, dat, zoolang er maar {~en post is, en ver
schillende arb eiders en arbeidsters, door verschil
lende kerken gesalarieerd, het eenvoudig onuit
voerbaar en ook ongewenscht is, dat 't decentrali
satie beginsel in allen deele wordt gehandhaafd; 

(3) ""Vat de regeHng der salarissen aangaat, onder let
ter a) genoemd: de thans bestaande regula tie, 
waarbij de kerken een ronde som beloven, en aan 
den Board overlaten om nadere regeling te maken 
in Mexikaansch geld, alsmede betreffende kinder-
gelden en andere "allowances" ...... deze regeling 
wordt door aIle Amerikaansche boards, in China 
werkend, gevolgd, is door de ervaring noodig en 
nuttig bevonden, gelijk ook onze ervaring wat het 
Indianenveld. betreft, het wenschelijke van egale 
salarieering met kindergelden meer dan eens deed 
uitkomen. D aarenboven, de thans fungeerende 
regulatie is door onze eigene zendelingen aanbe
volen en goedgekeurd.; 
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(4) Daarom acht uwe Commissie het niet wijs om het 
onder b) gevraagde consent, tot abrogatie der 
thans bestaande contracten te komen. Zulks zon 
allerlei verwarring veroorzaken, en hier en in 
China, en ingaan tegen de lessen der ervaring die 
Zendings-corporaties hebben geleid tot de regeling 
onder (3) genoemd. 

In plaats van dit advies der Commissie wordt het vol
gende substiluul-voorstel aangenomen: 

De. Synode draagt aan den Board op om in de herzie
ning van de Zendingsorde, aan den Board opgedragen, 
zoo veel de omstandigheden het toelaten, te rekenen met 
het beginsel uitgesproken in de Zendingsorde, Acta Sy
nodi 1912, Bijlage X. 

VII. Zuid-Amerika. 
De Commissie voor Zuid-Amerika stelde in haar rap

port het volgende v66r: 
(1) Continua tie van een deputaatschap voor de behar
. tiging der belangen der Argentijnsche kerken, met 

opdracht als te voren. 
Uwe Comm. a.dviseert alzoo te besluiten. 
Aangenomen. 

(2) Het beschikbaar stellen van de gewone subsidie 
van $1,200 per j aar, te verkrijgen doordat onze 
kerken, naar vroeger aanbevolen regeling, eens 
per twee jaar voor Zuid-Amerika collecteeren. 

Advies: dit goed te keuren. 
Aangenomen. 

(3) Verder vragen wij approbatie van de regeling in 
Nederland gemaakt en goedgekeurd door de Clas
sis Rotterdam en de Particuliere Synode van Zuid 
Holland, Zuid, n.!.: 
a) Om aan de kerk van Buenos Ayres voor te stel

len dat zij een dienaar des W oords beroepe uit 
Nederland, en daartoe krachtig gesteund door 
de Ned. kerken; 

b) Om aan de kerk van Tres Arroyos voor te stel
len (als inwilliging van een verzoek vim dien 
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aard dat tot de Conim. in Ned. kwam) dat zij 
een dienaar des W oords beroepe nit de Chr. 
Geref. Kerk in N. A., en dat deze Kerk daar
voor krachtig. gesteund worde door de Ameri
kaansche Kerk. 
Deze dienaar zal dan mede belast worden met 

den arbeid te San Cajetano. (Het werk te Rosario 
zal door de Classis Buenos Ayres worden ge
regeld) . 

Wat de kerkelijke positie van den in b) be
do elden dienaar betreft, werd goedgevonden dat 
hij geleend zal worden aan de Zuid Afrikaansche 
kerken. 

Het voornemen uwer deputaten is om slechts 
dan de hand te leenen ter uitvoering van b) zoo 
het blijkt dat de pogingen van Ds. Sonneveldt om 
door emigratie uit Nederland het Geref. element 
in Argentinie te versterken, met goeden uitslag 
worden 'bekroond. Zoo dit het geval blijkt, vragen 
uwe deputaten bij dezen uwe aanbeveling van 
eene speciale collecte voor Tres Arroyes en de uit
zen ding van een dienaar derwaarts, zoowel als 
voor zijn salads, tot op de e.k. Synode. 

Uwe Comm. adviseert dit goed te keuren en de nit
werking en uitvoering van het bovengenoemd plan op te 
dragen aan onze Z. A. Comm., in o,:,erleg met de deputa
ten ad hoc der Geref. Kerken. 

Aangenomen. 

VIII. Church Comity. 

Het volgende schrijven kwam in via den Stated Clerk: 

"To the Synod' of the Christian Reformed Church in 
America. 

"FATHERS AND BRETHREN:-

"On behalf of the Western District Committee of the 
. Board of Domestic Missions of the Reformed Church in 
America, permit me to present to your honorable body a 
matter which is of vital importance to. the Reformed and 
Christian Reformed ~hurches in this country. 
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"Some of the church leaders in both groups have re
cently suggested that the two churches should endeavor to 
take some steps toward Church Conlity in the home field. 
A plan of such friendly relationship has existed for a 
nnmber of years bcLween Ihe other Evangelical churches 
in America and produced splendid results iu the way of 
preventing overlapping in one field and neglecting an
other. 

"The statement has frequently been made: 'We are 
c1osely.allied in doctrine, church government, and histor
ical background. We are practically occupying the same 
territory. Why should we perpetuate this duplicating of 
forces in fields where one denomination is adequately able. 
to take care of the work? Why should we continue a 
waste of men and means at a time when the needs of the 
Kingdom at large are so nrgent? Is it not possible, at the 
least, to come together in a free conference and discuss the 
matter of Church Comity?' 

"The Western District Committee of the Reformed 
Church cousists of the five members of the Board of Do
mestic MissIons residing in the 'Vest,. one elder and five 
ministers. The Committee holds two stated meetings, 
twice a year following the regular sessions of the Classes. 
The Field Secretary calls the meeting and lays hefore the 
Committee all matters pertaining to the Synods of Chicago 
and Iowa which come before the Board for action. These 
matters are referred to the Committee for their careful 
consideration. They iilclude the appointment of classical 
missionaries, applications for supplements towards sal
aries of missionary pastors, applications' for loans from 
the Church Building Fuud to aid in the erection of 
churches, and other various matter,s pertaining to Chnrch 
Extension and Home Missions. The Committee passes 
these matters on to the Board with their recommendations 
for approval. 

"These brethren are ready tQ meet in conference with 
a similar committee of your church at any time in· the 
near fnture for the purpose of deliberating on the subject 
of. Churc!' Comity between the two denominations. 

"It is nnderstood that such a gathering as is here sug
gested would have no power to act. . This belongs to the 
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organized bodies in each denomination. Bnt it would be 
'helpful if men of both churches were to discuss the sub
ject in conference and report to their respective bodies in 
the event they agreed on something that calls for report. 

"Wishing yon God's richest blessing and hoping to re
ceive a reply, this letter is respectfully submitted 

"In behalf of the Western District Committee, 
Board of Domestic Missions, R. C. A. 

(Signed) S. VANDER WERF, 
Field Secretary." 

Uwe Commissie' adviseer! dal de Synode vier deputa
ten benoeme, drie leeraars en een ouderling,' behalve on
zen Zen dings Directcur, om met de broeders van de Re
formed Church te confereeren en aan de volgende Synode 
te rapporteeren. 

Dit vool'stel wordt verworpen. 

IX. Gereformeerde Kerle van Zuid Afrilea. 

Betreffende een verzoek van de Geref. Kerken in Zuid 
Afrika om aldaar met medewerking van die Kerk een zen
dingswerk te beginnen of haar te help en wanneer zij een 
nieuw veld gaal openen of ook het reeds begonnen werk 
gaat voortzetten, adviseert uwe Commissie hierop hiet in 
le,gaan, 

a) omdal wij reeds cen zendingsveld hebben in China 
zoowel als onder de Indianen; 

b) omdat wij geen missionaire dienaren over hebben; 

c) omdat onze finantieele krachten znlks niet toelalen. 

Aangenomen. 

X. Algemeene Kas InwendigeZeniling. 

a) Uwe Commissie las 'I rapport del' depn!alen del' AI
gemeene Zendingskas. 

Advies: Hel met dank Ie aecepteeren, also ok hel "au
ditor's report." (Zic Bijlage IIL) 

Aangenomen. 
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b) Verder'advise-ert uwe Commissie de volgeudesub
sidies, als aaugevraagd, toe te staau tot aau de vol
geude Syuode: 
Hudson en Hackensack (per jaar) ...... $2000.00 
Muskegou ................................................ 2000,00 
Ostfrieslaud ........................................... 2500.00 
Orange City ............................................. 6000.00 
Pacific ...................................................... 4000.00 
Pella (met Cl. Californie) .................... 3000.00 
Sioux Center .......................................... 3000.00 

. Immigratiou Work ............................... 1000.00 
Cl. Pacific (reiskosteu quota) .............. 1000.00 

A/zoo bes/oten. 

c) Waar de deputaten der Alg. Zendingskas vragen om 
aanwijzing van wegen en middelen ter vermeerde
ring der inkomsten, adviseert uwe Comm. onze 
kerken te ve.rzoeken om <'cnmaM meer per j aar dan 
tot hiertoe, voor de Alg. Kas te collecteeren, en er 
mede te rekenen dat gemiddeld per huisgezin $1.20 
voor deze "Treasury" behoort te worden opge
bracht. 

Aangenomen. 

d) Brooten. In betrekking tot deze kerk meldt het 
Agendum: "Classis Orange City beveelt de gc
meente Brooten bij de Synode aan om nogmaals 
eelle collecle aan te vragen." Na inwinning van 
inlichtingen vanwege Classis Orange City adviseert 
uwe Comm. als voIgt: 

"Kerkhulp" onderzoekc of er geen gepaste schik
king kan gemaakt worden met de schuldeischers. 
Iudien zij het noodig acht, verzoeke "Kerkhnlp" 
Olll een speciale collecte. 

Aangenomen. 

XII. Paterson laden Zending (Bijlage V, 2), en Im
migratie Werk te Hoboken. 

, Uwe C0l1ll11issie las de rapporten cler C0111111issies in
zake loden Zending en Eastern Home Missions (het Ho-



boken werk)-het laatste in den vorm van een rapport 
a.an deClassis H\ldson. 

Ons advies is: 
a) Wij achten het noodig, met het oog op ingewonnen 

informatie inzake de Paterson Joden Zending, dat 
de Synode een drietal deputaten benoemc om een 
onderzoek in te stellen naar het wenschelijke der 
voortzetting van het werk, met volmacht om naar 
bevind van zaken te handel en ; . 

b) Wij achten het noodig dat de Eastern Home Mis
sion Committee voortaan geregeld aan de Synode 
rapporteere, evenals andere dergelijke Commissies. 

Inzake punt a) beslui! de Synode de aandacht van de 
beide Classes voor verde" onderzoek op dat Zeridingswerk . 
te vestigen, of de arbeid aan zijn doel beantwoordt. 

Pnnt b) van di! advies wordt aangenomen. 

XIII. Zeemanshuis te Hoboken. 
Door Classis Hudson is goedgekeurd een budget van 

$10,000 voor de loopende onkosten van het Zeemanshuis 
Ie Hoboken voor het jaar 1924. De Synode bevele 'het 
zendingswerk onder de zeelieden aan bij onze kerken voor 
milde ondersteuning. 

(Classis Hudson.) 

Uwe Commissie adviseert dat de Synode het Zendings
werk onder de Zeelieden bij onze Kerken ter ondersteu
ning aanbeveelt. 

Aangenomen. (Zie verder Art. 93.) 

ARTIKEL 69 

De Praeses leest vaal' den volgenden brief: 

"Kalamazoo, Mich., 27 Juni, 1924. 
"Aan de Synode der Chr. Ger;ef. [{erk, vergaderd te [{ala-

. mazoo, Michigan, ill JUlli, 1924. 
"'EERwAARim BROEDERS:-

"Uwe benoeming, die mij 1.1. Dinsdag. bij monde van 
Uwen geachten President gewerd, heb ik blddend en ernstig 
overwogen. Voar de eer lnij bewezen en het vertrouwen 
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. door dezen iIi mij gesteld spreek ik mijn diepgevoelde 
waardeering uit. . 

"Het gewicht van de besHssing ligt mij zwaar op het 
hart. Te ontkennen valt het niet, dat de aanname van 
deze benoeming bet aanvaarden van eene zware verant
woordelijkheid in zich sluit. Tach meen ik mij, na biddeu
de overweging, aau deze verantwoordelijkheid niet te mo
gen onttrekken, Hoezeer ik mij bewust ben van het moei
lijke der taak door U mij aangeboden, meen ik voor God 
gehouden. te 'zijn haar met biddend opzien tot Hem te 
minvaarden. Onder nadere approbatie van mijn kerkc
raad aanvaard ik dus Uwe benoeming. 

"Moge de onmisbare goedkeuring van onzen God op 
deze beslissing rusten en volbrenge Hi} Zijne kracht in de 
zwakheid van Uw broeder en medearbeider in het Konink
rijk ,van onzen Heere Jezus Christus. 

CLARENCE BOUMA." 

Namens de Synode spreekt de Praeses een woord van 
dank en felicitatie tot Dr. Bouma, hetwelk door dezen 
broeder wordt beantw.oord met het ernstig verzoek orh 
hem zoowel als de School, die hij hoopt te dienen, te wil
len gedenken in de gebeden. 

ARTIKEL 70 
Deze 'zitting wordt gesloten met dankzegging hij 

monde van Ds. F. Schuurmann. 

DERTIENDE . ZITTING, VRIJDAGAVOND, 27 JUNI 

ARTIKEL 71 
Nadat gezongen is Psalm 84: 3, opent Ds. J. K. Van 

Baalen met gebed. 

ARTIKEL 72 
De bchandeling van het Rapport derComm. van Prae

advies in Pllblicatie Zaken wordt voortgezet (vgl. Artt. 48 
en 51). 

Aan de orde is: 
B. (2) Oe Synode neme de mededeeling vall Ds. H. 

Kuiper ,'oor ketlnisgeving aan. 
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Vaal' kennisgeJJing aangenomen, met dank voor den 
verrichten arbeid, 

(3) "Children's Page" en "YoLlng, People's Depart
ment." Advies: de Synode geve de zorg van deze ruhrie
ken in handen van de Publicatie ,Commissie. 

Alzoo besloten, 

(4) Nominaties van redacteLlrs en medewerkers vaal' 
"De Wachier" en "The Banner." 

Advies: voor kennisgeving aan te nemen en uit de 
voorgestelde nominaties te stemmen, 

In plaats hiervan beslnit de Synode om de regeling 
door de Synode van 1918 gemaakt (Acta 1918, Art. 22, II, 1) 
te herzien in dezen zin, dat de Synode aileen de hoofdre
dacteurs van De "Wachter en The Banner zal kiezen, en 
dat de "Pnblication Committee", in overleg met de hoofd
redacteurs, de medewerkers zal benoemen. 

In verband met het plaatsen van den naam van Dr, 
Beets op de nominatie voor hoofdredacteur van The Ban
ner, verklaart de Synode dat, alhoewel de "Publication 
Committee" met de beste bedoelingen zijn naarn niet op 
de nominatie plaatste, toch de Synode b'ehoefte gevoelt 
om den naam van Dr. Beets op de nomina tie te plaatsen. 

Tot hoofdredacteur van De Wachter wordt gekozen Ds. 
H. Keegstra; voor The Banner, Dr, H, Beets, (Zie verder 
Artt. 82 en 105,) 

C, OvertLlre-Classis Hackensack: "to have the Acts 
of Synod printed in the English language," 

Your Committee advises that the Synod at present pro
ceed no farther than the decision of the ,Synod of 1920 (Cf. 
Acta 1920, Art. 14), In only a few Classes has English be
COme the official language, \Vhen, in conrse of time, more 
Classes ad~pt English as their official langnage and these 
Classes make a request similar to that of Classis Hacken
sack. then the time will be ripe to make this change, 

Aangenomen. 

D. Engelsehe preeken ten gebrLlike van vacante ge
meenten. (Zie Instrnctie van Classis Pella.) 

Uwe Commissie adviseert: dat de Synode Classis 
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Pella verwijze naar de bestaande Commissie voor deze 
zaak. (Zie Acta 1920, Art. 57, (5), pp, 89 en 94, en Acta 
1922, p. 86). Uwe Commissie van Praeadvies is van oor
deel dat bet bestaande plan beter is dan dat door Classis 
Pella voorgesteld, indien het op de rechte wijze en met 
de noodige pUbliciteit wordt uitgevoerd. Ook aan de pun
ten c) en d) van de instructie Pella wordt voldaan door 
het bestaande plan, zoo het naar opdracht wordt uitge
voerd. 

Aangenomen. (Zie Bijlage XVII.) 

E. Literature in the English Language for our Young 
People. 

To your Committee was presented the following ma-
terial: 

(1) Instruction, Classis Sioux Center ; 

(2) Report, Committee ad hoc,; 

(3) Letter from the A. F. R. Y. M. S.; 

(5) Publication Committee Report. 
a) Your Committees advises the adoption of the Re

port of the Committee on Literature (see Agen
dum, Report IV) with the following changes: 
(1) No. (2) to read as follows: "That the A. F. 

, R. Y. M. S. be placed on the accredited list for 
collections in our churcbes, and that every con
gregation be urged to give an annual offering 
for this cause. The amount thus raised is to be 
used for the writing and publishing of these 
books as long as the Federation is actually in 
need· of such financial assistance"; 

(2) No. (3) to read as follows: "Synod decide to 
give the Federation the right to propose a com
mittee and present the same to Synod for its 
approval and official appoiqtment, this com
mittee to execute the above mentioned plan. 
This committee shall consist of seven members, 
three of whom are to be members of the Board 
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of the Federation. This Committee is to pre
sent a report of its work and of the finances tn 
Synod. 

Aangenom.en. 

b) In connection with the letter from the Federation 
asking for permission to 'use, if necessary, a part of 
the moneys received from the churches toward the 
salary of a general secretary, your Committee ad
vises as follows: Since an important part of the 
work of ihis general secretary shall consis t of the 
the superintending of the production and distribu
bution of this literatnre, the Synod gcant this re
quest, leaving the amonnt to be thus used to the 
judgment of the Committee of seveil above named. 

Verworpen. 

c) Synod approve the decision of the Publication Com
mittee with reference to the publication of said lit
erature (see Report of Publication Committee, Bij
lage VIII.) 

Aangenomen. 

F. Graded Sunday School Lessons. 
Your Committee calls the attention of Synod to the 

fact that the Committee on Graded Lessons was not able 
to furnish a series of lessons, their inability being due to 
their conviction that the adoption of tIle Graded System 
and the abandonment of the Uniform System would be 
a fatal mistake. 

Yonr Advisory Committee has the same convictions, 
and therefore recommends that this matter lie dropped. 
(FOr reasons, see Report of Comm. on Graded Lessons,' 
Bijlage XIV.) 

Aangenomen. 

ARTIKEL 73 
Besloten te verdagen tot Maandagnamiddag half twee. 

Ond. J. Verbrugge sluit deze zitting met dankzegging. 



84 CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK 

VEERTIENDE ZITTING, MAANDAGNAMIDDAG, 30 JUNI 

ARTIKEL 74 
Ds. R. Bolt laal zingcn Ps. 87: 1, Ps. 119: 3, en leest 

Psalm 87. Ds. J. Haveman leest Zach. 4, en houdt een 
korte toespraak, waarna Prof. W. Heyns voorgaat in 
gebed. 

Appel wordt gehouden, waarbij bIijkt, dat al de afge-
vaardigden tegenwoordig zijn. ' 

ARTIKEL 75 
De notnlen van de elfde, twaalfde en dertiende zitting 

worden gelezen en na cene verbetering goedgekeurd. 

ARTIKEL 76 
De Scriba leest voor het volgende schrijven, dat z'oo 

pas werd ontvangen: 

"Ds. D. ZvnER, 
"Scriba der Synode van 1924, 

"Geachte Broeder:--
"Uw telegram heb ik heden ontvangen, met uwe feIi

citatie, waarvoor ik U mijn harteIij)<.en dank betnig. A.s. 
Zondag hoop ik deze zaak met mijn kerkeraad te bespre
ken, en inmiddels hiddend te overwegen. Daar U om een 
antwoord vraagt, tijdens de Synode, hoop ik, zoo spoedig 
mogeIijk, na a.s. Zondag, U te laten weten. DageIijkswordt 
door ons ernstig voor de Synode gebeden. Mag ik ook 
Uwe voorbede vragen in deze zaak? 

"Uw broeder in Christus, 
M. J. \VYNGAARDEN. 

"Tracy, Iowa, 25 Juni, 1924.". 
Voor kennisgeving aangenomen. (Zie verder Art!. 79 

. en 121.) 

ARTIKEL 77 
Voortzetting van de behandeling van het Rapport der 

ConlIn. van Praeadvies in Kerkenorde Zaken, enlZ. (V gJ. 
Ar!. 24.) . 

IV. Instructie van Classis Illinois over het formeeren 
van een Classis Wisconsin: 

De Synode besluite tot de organisatie van eene Classis. 
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Wisconsin van de gemeenten onder Classis Illinois res
sorteerende, welke in den Staat Wisconsin Iiggen, en neme 
daartoe de noodige stapp en. 

Gronden:--
(1) On(ler Classis Illinois ressorteeren thans 30 ge

meenlen met 2797 gezinnen. DE;ze Classis is dns 
zeer groat wat het aantal gemeenten aangaat; 

(2) Van deze 30 gemeenten zijn er 10 in den Staat Wis
consin met 587 gezinnen. Deze gemeenten zijn 
dus sterk genoeg wat het aaulal gemeenten en het 

-aantal gezlllnen aangaat am eene aparte Classis te 
zijn; 

(3) SpIitsing van de groote Classis Illinois in eene 
Class is Illinois en Wisconsin is eene natuurIijke en 
nObdige splitsing, die zeer in het belangder ker
ken is; 

(4) De werkzaamheden der classic ale vergaderingen 
zuIIen door deze splitsing niel Iijden, maar veeleer 
bevorderd- worden; 

(5) De nogzwakke gemeenten in de nieuwe Classis be
hoeven door splitsing niet te Iijden (fin anti eel) 
dewijl die oak met geldeIijke steun geholpen kun
nen ,vorden bij eventueele vorIning van eene 
nieuwe Classis. 

Uwe Commissie stelt voor dit verzoek toe te staan op
de gronden door de Classis aangevoerd. 

Aangenomen. 

V. Instructie van Class'is Sioux Center in be trekking 
tot de Classicale Commissie: 

De Classis verzoekt de Synode eene Commissie te be
noemen om te onderzoeken wat aard, doel, en bevoegd
heid zijn van een Classicale Commissie. 

De Synodale Depntaten, in vel'band met de organisa
tie van de tweede gemeente te Sioux Center, gingen blijk
baar nit van het standpnnt dat een ClassicaleCommissie 
de bevoegdheid heeft eene gemeente te organiseeren zon
der daartoe rechtstreeks opdracht van de Classis te heb
ben. De Classicale Commissie besloot tot deze organisatie 
zander opdracht van de Classis te hebhen. De Classis 
echter oordeelde dat een Classicale Commissie zulks niet 
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kan do en zonder daartoe mandaat van de Classis te heb
ben, en approbeerde dan ook niet c de organisatie van 
Sioux Ceuter II. 

Dit staudpunt der Classis staat in verband met Art. 38, 
D. K. 0., aan welkArtikel, naar het oordeel der Classis, 
uog niet is voldaan, wanneer een Classicale Commissie, 
zonder opdracht der Classis, zulk een organisatie uitvoert. 

Uwe Commissie oordeelt als voIgt: 

a) Dat wij in dezeu met de zaak te Sioux Center niets 
te do en hebben; 

b) Dat het niet weI in te zien is, dat hiervoor een spe
ciale commissie benoemd behoeft te worden. Eene 
opsomming in bijzonderheden laat zich hier niet 
geven; 

c) Evenwel kan als algemeene regel weI gezegd wor
den dat een Classicale Comm. geen bevoegdheid 
heeft om te handelen dan volgens opdracht van de 
Classis, en dat geen Classis haar de beteekenis van 
een interregnnm mag geven. 

In plaats hiervan besluit de Synode dezec zaak betref
fende de beteekenis en de bevoegdheid van de Classic ale 
Commissie in handen te leggen van een Commissie, die 
deze zal indenken en de volgende cSynode met advies 
dienen. 

VI. Instructie-Classis Holland en Classis Illino;s 
ouer plaats der uolgende Synode. 

Een verz'!ek werd ontvangen van de gemeenten van 
Holland om de volgende maal als Synode te Holland te 
vergaderen. 

Eveneens een verzoek vanClassis Illinois om te Engle
wood te vergaderen. 

De Comm. adviseert de Synode de volgende maal te 
Englewood te vergaderen. Gronden:-

a) Englewood is geschikt gelegen; 
. b) Englewood heef! de Synode nog niet eerder in hacar 

midden gehad. c 

Aangenomen. 
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VII. Emeritus Zaken. 
a) De volgende Classes verzoeken de approbatie der 

Synode inzake het verleenen van eervol emeritaat 
van de respectieve leeraren: 

Classis Grand Rapids West-Ds. J. Keizer en 
Ds. W.·Kole; 

Classis Zeeland-Ds. H. Tuls; 
Classis Hudson-Ds. F. \Velandt; 
Classis Sioux Center-Ds. J. B. Vanden Hoek. 

Uwe Commissie stelt voor dit te approbeeren. 
Aangenomen. 

b) Uwe Commissie adviseert het verleenen van voor
loopige subsidie, zooals dat door de Board geschied· 
de, goed te keuren. 

Ds. F. FortuiIl .............................. $1000.00 
Ds. W. Kole .................................. 1000.00 
Ds. R. Vande Kieft.. .................... 1000.00 
Ds. J. Keizer ........................ :....... 900.00 
Ds. H. Tuls.................................. 1000.00 

Aangenomen. 

c) De volgende instructies betreffende subsidie wer
den ontvangen: 
(1) Classis Hudson vraagt $1200.00 toelage voor Ds. 

F. Fortuin. 
Uwe Commissie advisee.rt $1000.00 toe te staan. 
Aangenomen. 

'. (2) Classis Zeeland vraagt $1800.00 toelage voor 
Ds. H. Tuls. 

Uwe Commissie adviseert $1000.00, met een extra toe
lage van $500.00. 

Aangenomen. 

(3) Classis Budson vraagt verhooging van. het ge
middelde salaris voor berekening der toelage. 
(Zie Agendum, p. xxxvii.) 

Uwe Commissie adviseert dat de Synode zich houde 
aan de oude bepaling. Gronden:-



88 CHRISTELIJREGEREFORMEERDE KERR 

a) . De aanslag is nu reeds $1.25, en zou dan verl)loogd 
moeten worden tot $1.50; 

b) In bijzondere gevallenkan de Board weI iets extra 
geven. 

Aangenomen. 

(4) Classis Pella vraagt $1000.00 voar Mrs .. F. 
Stuart (Agendum, p. xxxvi). 

Na het oordeel van den Board gehoord te hebben en 
hare omstandigheden te hebben overwogen, adviseert nwe 
Commissie haar $800.00 toe te staan. Zou de Svnode hoo
gel' gaan, dan zouden ook andere personen verhoogd moe
ten worden. 

Aangenomen. 

b) Uwe Commissie adviseert verda de door den 
Board voorgesie/de toelagen van de betl'okkene 
personell toe te staan. (Zie Rapport van den Eme
ritus Board, Bijlage VII), met bijvoeging van Ds. 
J. B. Vanden Hoek, $1000.00. 

Aangenomell. 

e) Aanslag voor deze Kas. 
(1) De Board deelt mede dat voor de volgende twee 

jaren het Budget $25,000 per jaar zal wezen. Daarnaar 
gerekend, zal de aanslag $1.25 per gezin wezen. 

De Synode wordt geadviseerd dezen aanslag goed te 
kenren. 

Aallgellomell. 

(2) Rnsk en Atwood (Agendnm, pp. xi en xxxvi) vra
gen andere regeling van den aanslag voor deze Kas. 

Uwe Comm. adviseert tot zoo iets niet over te gaan, 
omdat dit al lieht moeielijkheid en verwarring zon ver
oorzaken. 

Aangellomell. 

f) Uwe Comm. vestigt de aandaeht del' ,Synode er op, 
dat er twee Ieden va or den Board benoemd moeten 
worden. De aftredende Ieden zijn M. Trap en S. S. 
Postma. 

Vool' lcennisgeving aallgenomen. 
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g) Ds. J. Smitter gaf de Synode in overweging of het 
niet wenschelijk ware dat een ander zijn plaats in 
den Board neemt" omdat hij verhnisd is. 

Uwe Comm. oordeelt dat Ds. J. Smitter zijn tijd be
hoort nit te dienen. 

A lzoo besloten. 

h) Uwe Comm. adviseert de Synode een waardeerend 
schrijven te richten aan Mr. S. S. Postma, die we
genszijn vergevorderden Ieeftijd niet weer in aan
merking wenscht te komen. Deze broeder heef! 
34 jaren in den Board gediel1d. 

Alzoo besloten. 

VIII. Classis Grand Rapids West verzoe1d door La
mont herroeping van het besluit vall 1918 ;n re Bedanken 
vaal' Udmaatschap. 

Uwe Comm. adviseert da t hiervoor eell Commissie be
noemd worde, om op de voIgende Synode te rapporteeren. 

Deze instructie ,'vordt terug verwezen naar CIassis 
Grand Rapids West. 

. IX. Echtscheidillgskwestie (Agendum, p. xxxvi): 
De Synode besIuite thans ten opzichte van de kwestie 

der echtscheidillg-cf. Agendum en Acta Synodi 1916-en 
dat weI in den geest van het "Rapport der Commissie voor 
Huwelijkszaken, No.2". 

Gronden en red en en: 
a) De gronden voor een zoodanig besInit aangevoerd 

in bovengenoemd rapport No.2; 
b) Het bij de Geref. Kerken in Nederland ingewonnen 

advies begnnstigt znlk eell besluit; 
c) Dit rapport-rapport No.2-in onderscheiding van 

wat door de Synode van Utrecht werd behandeId, 
beperkt de zaak tot het eigenlijke punt in kwestie. 

(Kerkeraad, Kalamazoo 1.) 

De .Synode van 1916 besloot aangaande deze zaak het 
advies in the winnen der Geref. Kerken van Nederland en 
Zuid Afrika. Van beide Kerken is thans antwoord ont-
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vangen inhoudende wat door haal' besloten werd. Door de 
Kerken van Zuid Afrika wordt eveneellS de vraag gesteld, 
of het geoorloofd is, dat iemand trouwt met de vrouw van 
zijn overleden broeder? . 

Uwe Comm. biedt in dezen U het volgende advies aan: 
a) De Synode kieze thans nog geen standpunt in deze 

gewichtige doch 1l1oeielijke zaak. 
(1) Omdat de ingekomen stukkeu van Nederland 

en Zuid Afrika in onze kring nog bij lange na 
niet voldoende zijn ingedacht om een besluit te 
kunnen nemen, zooals Kalamazoo I begeert; 

(2) Omdat ook in Nederland het laatste woord in 
deze zaak nog niet is gesproken. De Synode 
van Utrecht heef! deze zaak nog verder ter 
overweging der Kerken aanbevolen. 

b) De Syllode besluite eehter tot het volgende, om ecne 
beslissing in dezen voor te bereiden: 
(1) Eene commissie worde benoemd, om de stuk

ken die uit Nederland en Zuid Afrika betref
fende deze zaak zijn ingekomen, met datgene 
wat in onzen kring reeds geleverd is, in studie 
te nemen, en op de volgende Synode te rap
porteeren. Deze eommissie tzal dan tevens ad
viseeren aangaande de vraag door Zuid Afrika 
gesteld; 

(2) Voorts worde en het rapport uit Nederland en 
uit Zuid Afrika in de Acta dezer Synode opge
nomen, opdat deze materie in breeder kring 
kan worden ingedacht. (Doch' zie Art. 140.) 

Aangenomen. 

X. Instmetie van Classis Illinois. in re Belijdenis
vragen. 

De Synode: 
(1) 

(2) 

(3) 

Drage op aan de kerken, dat bij de openbare ge
loofsbelijdenis de vragen gebruikt worden, die 
door de Synode van 1923 van de Geref. Kerken in 
Nederland zijn aanbevolen; 
zorge voor eene officieele vertaling dezer vragen 
in de Engelsche taal;, 
verzende eene copiedezer vragen ,Ian elken kerke
raad. 
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Besloten deze zaak op te dragen aan eene Commissie 
van drie p\ersonen, die hiervan stndie Clal maken en op de 
volgende Synode rapporteeren, 

XI. Instructie van Classis Illinois betreffende petities 
(Agendnm, p. xxxiv). 

De instructie van Classis Illinois luidt aId us: 
"DeSynode spreke nit dat aleer men in een bestaande 

gemeente met pelities 'begint te werken, of eenige georga
niseerde beweging begint voor een nienwe gemeente, men 
eerst daartoe bij den kerkeraad verlof zal vragen en zal 
trachten te komen tot een overeenkomst met den kerke
raad. 

Gronden: 
(1) Een beweging op eigen gelegenheid begonnen doet 

aan het gezag des kerkeraads te kort; 
(2) De kerkeraad komt zoo voor een voldongen feit te 

staan, waarbij overeenkomst niet wel meer moge
lijk is; 

(3) De kerkeraad verliest zoo de Ieiding over de ge
meente; 

(4) De kerkeraad kan, aIs de beweging' groot zou we
zen, zoo voor allerlei groote moeiIijkheden komen 
te staan; 

(5) De kerkeraad weet dan niet met w~lke argumen
ten achter zijn rug in de gemeente gewerkt wordt." 

Deze instructie is dus gericht tegen het "werken met 
petities 'en andere georganiseerde actie" in de Gemeente 
builen den Kerkeraad om, in het belang van de stichting 
eener nieuwe Gemeente. 

Zulk petitilioneeren draagt een geheel ander karakter 
dan petitioneeren, dat gellleenschappelijk verzet of ge
llleenschappelijk protest tegen handelingen des Kerke
raads bedoelt. Actie van gemeenschappelijk opkolllell te
gen den Kerkeraad is zeker te veroordeelen, als in strijd 
met den aard van wat \vij noemen het "recht van controle" 
der lllondige lidlllaten, lllaarhetzelfde kan niet gezegd 
worden van actie om te komen tot een gellleenschappelijk' 
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verzoek aan den Kerkeraad. Waarom men niel een ge
meenschappelijk verzoek bij den Kerkeraad zou mogen 
indienen, is niet in 'te zien. 

Daarlegen door een Synodale nitspraak vast te stellen, 
dat tot ·znlke actie hetverlof van den Kerkera8d moet wor
den verkregen, of getracht moet worden tot een overeeri
komst met den Kerkeraad te komen, acht Uwe Comm. on
noodig en ongeraden. Znlk petitioneeren heeft reeds 
meermalen de zaak des Heeren bevorderd, en albestaat 
ook de mogelijkheid, dat er van het recht daartoe mis
brnikt gemaakt wordt:men kan niet voor aile aangelegen
heden van het kerkelijke leven Synod ale bepalingen 
maken. 

En in een zaak, die niet in 't algemeen als kwaad te 
veroordeelen is, mag op de Chris!elijke vrijheid van mon
dige lidma!en geen inbreuk gemaakt worden. Misbruik 
maken van de regeermacht, om heerschappij· te voeren 
over he! erfdeel des Heeren, is ook mogelijk. 

Zelfs komt het ons niet ongevaarlijk v66r, den Kerke
raad in staat te stellen, door zulk verlof te weigeren, elke 
beweging voor stichting van een nieuwe Gemeente te doo
den of onmogelijk te maken, tenzij lidmaten, die zich 
daarvoor interesseeren, gebruik maken van hun recht van 
appe!. 

Waarbij nog komt, dat de instructie geen concreet ge-
val noemt. I 

Op deze gronden adviseert Uwe Comm. dat de Synode 
blijve bij het besluit van 1920 (Acta, p. 74), inhoudende 
dat concrete gevallen op zichzelf beoordeeld en behan
deld moe ten worden, zander daaraan iets toe te doen. 
Deze uitspraak houdt rekening met het feit, dat de geval
len van petitioneeren een verschillend karakter kunnen 
dragen;zij laat ruimte voOl' verschillende behandeling, en 
zij laat de beoordeeling van voorkomende gevallen over 
aan den Kerkeraad, met het recht der lidmaten om zich 
van den Kerkeraad te beroepen op de Classis. 

In plaats van dit advies spreekt de Synode uit, dat zij 
in dezen geen algemeenen regel kan stellen. 
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XII. Instructie van den Kerkeraad van Oakdale Park 
inzake oefenaars: 
. . De Synode wijzige het Synodaal hesluit inzake oefe
naars (zie Acta 1916, p. 29, ·1) in dezer voege: 

Behondens de kerkelijke regeling voor het o],treden 
van studenten in de Theologie, heeft niemand het recht in 
denopenharen eeredienst, zooals men het noemt, een 
stichtelijk woord te spreken, tenzij hij, na door zijn Clas
sis onderzocht te zijn om trent rechtzinnigheid in de leer, 
godzaligheid in den wandel; en hekwaamheid om te oefe
nen, daartoe van haar het recht ontvangen heef!. Of een 
persoon die door een onzer Classesonderzocht en toege
laten is ook de vrijheid zal hehhen om in andere Classes 
te oefenen, staat ter heslissing aan de respectieve Classes, 
ieder voor haar eigen ressor!. 

Gronden:-
(1) Er hestaat verschi! van opinie omtrent de strek

king van de huidi~e regeling inzake oefenaars. 
(Vergelijk het schriJven van Ds. K. W. Fortu;n in 
De Wachter van 28 Mei, 1924), met de hesluiten in
zake oefenaars door verschillende Classes geno-
men siuds de Synode van 1916; . 

(2) Indien de exegese door Ds. Fortuin voorgestaan de 
juiste is, dan rekent het hesluit der Synode van 
1916 niet genoegzaam met de eischen van het 
kerkverhand; 

(3) De voor.gestelde regeling is in volkomen h'lrmonie 
met de praktijk van andere Gereformeerde Ker
ken, 1Z00als hijvoorheeld de Gereforllleerde Ker
ken in Nederland. (Zie Rutgers, Kerkelijke ArZ"ie
zen, I, p. 30.) 

Uwe Commissie adviseert de Synode op dit voorstel 
niet in te gaan, omdat h~t hestaande hesluit voldoende ell 
juist is. De Comm. oordeelt echter dat die hepaling niet 
huitensluit het recht van andere Classes, om dit recht te 
geven. (Zie Acta Nederlandsche Synode, 1914, Art. 109.) 

In plaats van dit advies besluit de Synode om de for
muleering door den Kerkeraad van Oakdale Park yoorge
steld aan te nemen. 

XIII. Instructie vall Classis Grand Rapids West am
irent de vraag wat een huisgezin uitmaakt. 
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"Synod clarify and amplify the rnle adopted in 1906 
(See Acta, Art. 93, p. 52) in regard to what constitntes a 
family for statistical reports." 

De Comm. inzage genom en hebbende van de instructie 
van Classis Grand Rapids West, adviseert bij de oude b,,
paling te blijven, omda.t deze bepaling, nilar het oordeel 
der Comm., aan dnidelijkheid en volledigheid niets te 
wenschen overlaat. 

Genoemde regel luidtals voIgt: 
"Vastgesteld om als huisgezinnen te tellen: 
a) waar man en vrouw beide belijdende leden zijn; 
b) waar de man of de vrouw, hetzij door den doop of 
mede door belijdenis des geloofs tot de gemeente 

behoort; 
c) waar de vrouw, wednwe zijnde, als hoofd des ge

zins optreedt." 
Aangenomen. 

XIV. Inst;uctie van Lamont over toepassing van voor
gaanden regel. 

Uwe Commissie adviseert op deze instructie niet in te 
gaan: 

a) omdat de arbeid daaraan verbonden te omslachtig 
is; 

b) omdat het beslnit van 1914, Art. 17, 9, voldoet aan 
wat Lamont beoogt. 

Aangenomen. 

XV. Rapport in re Incorporatie. (Acta 1922, p. 78.) 
De vorige Synode besloot eene Comm. te benoemen om 

op deze Synode een rapport in te dienen in re "Articles of 
Incorporation." Voor dit Rapport zie Bijlage XV. 

Uwe Commissie adviseert de volgende opmerkingen te 
overwegen: 

In "First Article"-"corporation" tc veranderen in 
H church." ' 

In. "Second"-"or society" ,veg te laten. 
In "Third"-"corporation shall be created" te vel' an

deren in "church shall be incorporated." 
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In Third"-het kan niet langer dan 30 jaren: 
In "Fonrth"-"or society" laten vallen, of het heele 

punt laten vallen? 
In "Fifth"-"and as based thereon, the Formulas of 

Unity," en het volgende "and" schrappen. 
In "Fifth"-"subsequent Synods" veranderen in "and 

resolutions of General Synod, before or after 1914 and not 
ernbodied in said church order." 

In Sixth"-voor "Formulas of Unity and Church Or
der" de woorden: "the above mentioned standards of 
doctrine and governmenl." (3 maal hier.) 

Einde van "Seventh"-"but a vacancy in the office of 
the pastor shall in no way affect such Board of Trustees". 
-Watbeteekent dit? 

Einde van "Eighth"-"such" verande~en in "this." 
In "Tenth"-"organization" laten vallen. 
In laatsteparagraaf-"and congregation" laten vallen. 

Resloten om de Commissie voor deze zaak deze voor-
gestelde veranderingen in handen te stellen met de vol
macht om de finale lezing vast te stellen. 

XVI. Catechisatie-rapport. (Zie Bijlage xviII.) 
a) Uwe Comm. heeft het breedvoerig rapport van de 

Comm. ad hoc in dezen overwogen. 

Tevens heeft zij gesproken met Prof. Fakkema, die ons 
toesprak over de wenschelijkheid van co-operatie met de 
"Union of Christian Schools", in betrekking tot deze zaak. 

Ook werd een brief ontvangen van Ds. L. J. Lamberts. 
die bezig is een vraagboekj e op te stellen. 

Nog werd door ons ingezien de Acta en Rapporten van 
de Nederlandsche Synode van 1923, welke evel]eens deze 
zaak behandelde. 

b) Advies nwer Commissie: Het behoeft hierbij ze
ker nanwelijks gezegd te worden. dat het hier een 
nit erst gewichtige zaak geldl. ,Ve zijn het daarin 
volkomen eens met de ComIll. ad hoc. Ons advies 
is als voIgt: 
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(1) In betrekking tot de te gebruikeu boekjes, stelle 
de Synode het volgende vast, als plan waar
naar in de toekomst voort gewerkt kan worden,
am tot de gewenschte verbetering van het cate
ehetisch onderwijs te komen: 

1) dat het .een beslist vereischte is, dat wij een 
stel boekjes hebben, hetwelk van begin tot 
einde dooreen plan beheerscht wordt, en in 
aile onzer gemeenten zal gebrnikt worden; 

2) dat in dezeboekjes de vraag methode moet 
worden afgeschaft en de thetische methode 
er voor in de plaats gesteld. (Rapp., Agen
dum, p. 35, 2.) Evenwel zal deze methode 
niet gevolgd worden in het boekje va or de 
kinderen beneden 10 jaren, omdat voor 
kleine kinderen deze methode minder ge-
schikt is; . 

3) (jat in het boekje voor de groote catechi
santen 
a. de theologische orde, zooals wij die in 

Oi]ze Geloofsbelijdenis hebben, moet ge
volgd worden, 

b. telkens verwijzing moet geschieden naar 
de Be!ijdenisschriften en Litnrgische Ge
schriften, '. . 

c. rekening moet gehouden worden met de 
dwalingen' van onzen tijd, en deze, al
thans wat de voornaamste betreft, duide
!ijk moeten worden aangewezen, 

d. het geheel in innigen toon moet gesteld 
worden en daarin meer het persoonlijke 
geloofsgetuigenis tot uitdi'ukking komeu. 

4) dat wij de volgende boekjes moeten hebben: 
a. twee boe]<jes over Bijbejsche Geschiede

nis, een voor kinderen beneden 10 j aren, 
en een voor kinderen van 11 tot 14 j aren. 

b. een boekje over den inhoud van de boe
ken der Heilige Schrift, zooals door de 
C0l11Dl. ad hoc aanbevolen, 

c. een leerboek voor de jeugdigen van 16, 
j aar en' daarboven. 
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(2) Om tot dit voorgestelde doel te komen, spreke 
de Synode uit, dat het nietgewenscht is andere 
boeken te gebruiken, zooals de Comm. ad hoc 
voorsteIt, maar dat eene Comm. van drie per
sonen hiervoor benoelnd moet worden, die, na 
overleg met de "Union of Christian Schools", 
boekjes opsteIt, welke aan punt b. 1 beantwoor-
den. ' 

(3) Voorts bevele de Synode aan wat door de 
Comm. ad hoc onder "IV. Additional Helps" 
en "In Conclusion (1)" wordt voorgesteld. 

(4). De Synode sprekezijn dank uit voor den me
nigvuldigen arheid door de Comm. ad hoc 
verricht. 

Met dank an de Comm. ad hoc {Yordt haar Rapport 
over deze zaak, zoowel als het advies der Comm. van Prae
advies, in handen gegeven van een nieuwe COlnmissie om 
hieraan voort te arbeiden, met de opdracht om v66r 1 Juni, 
1925, te, rapporteeren in onze kerkelijke bladen, opdat de 
Kerkeraden gelegenheid zuIIen hebben deze helangrijke 
zaak v66r de volgende Synode te bestudeeren. (Zie v,erder 
Art. 87.) -

ARTIKEL 78 
Besloten een avondzitling te houden om halfacht. 

ARTIKEL 79, 
Het volgende telegram wordt voorgelezen: 

, "Tracy, Iowa, June 30, 1924, 
"REV. D. ZWIER, 
"Clerk of Synod Christian Reformed Church, 
HKalamaz'oo, Mich. 

, "Appointment accepted.' The intercession of Church 
for my work would be appreciated. As to leave of ah
sence, I leave decision to Synod ot Curatorium. Two 
months or more in connection with Princeton Theological 
Library and six or eight months at Free University of Am
sterdam would he very beneficial, but am quite willing to 
begin teaching next ·September if desired. 

HM. J~ WYNGAARDEN." 

Met dank voor kennisgeving aangenomen. 



98 CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK 

Befreffende "leave of absence" besloten, dat de Conlln. 
van Praeadvies in Theo!. School Zaken Ilierover de Synode 
met advies zal dienen. (Zie verder Artt. 89 en 121.) 

ARTIKEL 80 

Oud. H. Vander Riet sluit derze zittiDg met dankzegging. 

VLJFTIENDE ZITTING, MAANDAGA YOND, .30 JUNI 

ARTIKEL 81 

Nadat gezonden is Psalm 17: 3, opent Ds. H. Danhof 
deze zi tting met gebed. 

ARTIKEL82 

De Praeses deelt mede, dat Ds. H. Keegstra de benoe
ming tot hoofdredacteur van De Wachter aanneemt. (Vgl. 

. Art. 72, B, 4.) Voor kennisgeving aangenomen. 

ARTIKEL 83 

Het Rapport der Comm. van Praeadvies in de Pella 
Zaak wordt gelezen door den rapporteur, Ds. H. Danhof. 

N a een breede histori~che toeIichting, welke in de ar
chieven der Synode bewaard bIijft, luidt het oordeel en 
advies derCommissie als voIgt: 

II. Ons oordeel en advies: 

A. ONS OORDEEL:· 

(1) Aan de thans bestaande toestanden in de gemeen- .. 
te Pella I moet een einde komen. Kerkeraad en 
gemeente moeten zoodanig worden bijgestaan, dat 
zij weer kunnen ·werken en zich voortbewegen 
langs Gereformeerde banen; . 
a) Men moet kornen tot behandeIing van protes

ten, viering van het H. A vondmaal, doen van 
huisbezoek, enz. 

b) Daartoe moet spoedige en krachtige hnlp wor
den geboden, opdat Pella I voor algeheelen oa
dergang bewaard qIij ve. 
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c (2) De draad dient te worden opgevat, waar Classis 
Pella dien liet glippen; 
a) De besluiten en adviezen van de speciale ver-c 

gadering der Classis in December, 1923, en die 
van hare voorjaarsvergadering, 4 Maar!, 1924, 
moeten weer naar voren gebracht, en gehoor
zaamheid daaraan worden afgeeischl. 

b) Waarschijnlijk zal nadere belijning en ver-
scherping dezer besluiten noodig zijn. c 

(3) Men mag niet ophouden, als er op negatieve gron
den: ongereformeerde prediking, verkeerde han
delwijze, enz., niet valt te veroordeelen of af te 
keuren; doch noodig is te slaan naar positieve Ge
reformeerdheid in aile I!"er, handelwijze ,en beje
gening; b,v. iIi: Pre diking, kerkr'egeering, sacra
mentsbediening, handhaving der tucht, huisbe,
zoek, catechisatie; inprenten van beginselen en 
aankweeken van voorstellingen en hoedanigheden; 
verbondsbeschouwing, leer der verkiezing en ver
werping, van de kerk en de ambten, van de plaats 
en de roeping der gemeente; bevordering van het 
vereenigingsleven en het Christelijk Onderwijs; 
persoonlijk optreden, omgang met broeders, hou
ding tegenover buitenstaanden, enz. Het is noodig 
dat men daarin positief Gereformeerd zij. 

B. ONS AOVIEs: 
(1) De Synode geve bovenstaande als haar oordeel te 

kennen aan Classis Pella; 
(2) De Synode stelle Classis Pella ter zijde eene com

missie van drie, om met haar den kerkeraad te 
dringen tgt aanvaarding en uitvoering van de clas
sicale adviezen en besluiten, ,naar de strekking van 
genoemd oordeel; c 

(3) De Synode wijze er verder nog met nadruk op, 
vanwege de zeer ernstige toestanden, dat het in 
onze kerken beslist vereischteis, da! men in pre
diking, onderwijzing, regeering, leiding, en in aile 
plichtsbetrachting, zonder verzuim of uitlating, 
positief Gereformeerd Ie ere en handele; en dat on
vermogen of ongewilligheid daartoe, aanwending 
van doeltreffende maatregelen vraagt; 

(4) Van dit oordeel en advies worde copie verstrekt 
aan aile betrokkenen. 
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De punten 1, 2, 3, en 4 van dit advies worden door de 
Synode aangenomen. 

Aan Ds. H. Danhof word! de dank der Synode betuigd 
voor zijn veelvuldigen arbeid aan de opstelling van dit 
rapport besteed. 

ARTIKEL84. 
Deze 'zitting wordt gesloten met dankzegging bij 

monde van Oud. L. Prall. 

ZESTIENDE ZITTING, DINSnAGVOORMIDDAG, 1 JULI 

ARTIKEL 85 
,De "devotionai exercises" worden geleid door Oud. 

J. B. Hulst en Ds. A. J.Brink. Gezongen wordt Psalm 19: 
4 en 7; Morgenzang: 3; gelezen een gededte van 1 Cor. 12. 
Ds. A.J. Brink houdt een korte toespraak en gaat voor in 
gebed. 

ARTIKEL 86 
De notnlen van de veertiende en vijftiende zitting wor

den gelezen en na ren correctie goedgekeurd. 

ARTIKEL 87 
Voortzetting van de behandeling van het Rapport der 

Comm. van Praeadvies Kerkenorde Zaken, enz. (Vgl. 
Art. 77.) 

XVII. Instructie van den Kerkeraad van Zillah in re 
Unions (Agendum, p. xxxvi) : 

De Kerkeraad van Zillah komi tot de Synodemet het 
volgende 'voorstel: ' 

Resioten, Dat wij als Kerk.ons standpunt in betrekking 
tot de huidige ,"Labor Unions" wijzigen, en terugkeeren 
tot het standpunt vroeger doorons ingenomen. 

, fJronden: 
a) Het lidm'latschap in de huidige unions is in strijd 

met helWoord en den geest der Schrift, waar wij 
gewaarsehuwd worden geen ander juk aan te trek
ken ,rn;el, ongeloovigen; 
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b) de huidige unionszijn in depraktijk door en door 
goddeloos. 

N a breedvoerige discussie over deze zaak. biedt de 
Commissie U het volgeDde advies aan: 

a) De Synode benoeme 0pDieuw eene Commissie om 
het besluit van 1916 te herzien, en zoo mogeIijk tot 
een meer d\lideIijk en besIist standpunt te komen. 

Gronden:-
(1) Het besluit van 1916 dient zich aan aIs een 

voorloopig besluit; 
(2) In sommige punten is het zeker wei mogelijk 

tot meer zekerheid te komen en eenige Iijnen 
aan te geven; . 

(3) De Synode van 1916 heef! ook opgewekt tot 
nleer stlldie in dezen. 

b) De faak van deze Comm. zij niet aIleen om studie 
van de "Unions" in beperkten zin te maken, Inaar 
ook om verder onderzoek te do en naar de velerlei 
organisaties, zooals bv. organisaties van werkge
vers, Farnlers' Associations, Fruit Growers' Asso
ciations, etc., welke zich in onzen tijd vernlenigvuI
digen en min of meer op dezelfde Iijn Iiggen als de 
"Unions". 

Inplaats van dit advies ueemt de Synode het volgende 
substiluul-voorstel aan: 

Naar aanleiding van de instructie van den Kerkeraad 
te Zillah in reUnions besluit de .synode tot het beuoemen 
van een Commissie, wier taak bet zal zijn grondige studie 
te maken van de verhonding, die de Kerk heef! in te ne
men speciaal tot de Unions en in 't algemeen tot aIlerlei 
organisaties van werklieden en werkgevers op maatschap
peIi,ik ge.bied. De Synode acht het gewenscht, dat deze 
zaak opnieuw onderzocht worde, omdat er bIijkbaar in 
onze kerken in dezen weinig helderheid is, en daardoor 
veel verschil van gevoelen, en ook omdat het besluit van 
1916 inzake de Unions een voorloopig karakter schijnt te 
dragen. De Commissie in deze matede rapporteere niet 
later dan 1 Februari, 1926, opdat de kerkeu het rapport 
rustig kunnen overwegen. 



102 CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK 

XVIII. Rapport del' Deputaten ad Examina. 

De volgende Deputaten rapporteeren hunne hijwonen 
van Classicale examens en de to elating tot de Bediening 
des Woords. en der Sacramenten: 

Ds. E. J. Krohne en Dr. Y. P. De Jong het examen van 
Cando H. Schultze; 

Dss. H. Bel, E. J. Krohne, en Dr. H. H. Meeler het exa
: men van Cando J. Zeeuw; 

Dss. R. Bolt, S. Eldersveld, en J. Gulker het exalllen 
van Candd. Andre en Van Laar; 

Dss. S. Eldersveld, R. Bolt, en H. J. Heynen het exalllen 
van ·Cand. C. J. Scholten; 

Ds. S. Eldersveld het examen van Cando M. Wyngaar
den; 

Dss. A. Wassink en S. Eldersveld het e1{amen van 
Cando E. Van Farowe; 

. Dss. E. J. Krohne, J. Vande Kieft en Dr. H. H. Meeter 
het exalllen van Candd. Boeve en Lyzenga; 

Dss. J. Gulker en S. Eldersveld het examen van Cando 
C. Van Reenen; 

Dss. J. Gulker en S. Eldersveld het examen van Candd. 
N. J. Monsma en R. Rozeboom; 

Dss. E. J. Tuuk, J. M. Vande Kieft en D. De Beer het 
exalllen van Cando C. Bouma. 

Dss. S. Eldersveld het examen van Cando Spoelhof; 
Dr. Y. P. De Jong, Dr. H. H. Meeter en Ds. A. Keizer het 

examen van Caud. J. L. Koer!. 
Advies der COlllmissie: Goedkeuring. 
Alzoo besloten. 

Tevens vestigt uwe Comm. de aandacht der Synode op 
het feit, dat in sommige gevallen van slechts eendeputaat 
ad examina rapport werd ontvangen. 

Voor kennisgeving aangenomen. 
Voorts acht de Synode het noodig te herinneren aan . 

den regel voor de Deputaten ad Examina: 

"b) Elk peremptoir exam en moet door drie van de De
putaten der nahijgelegen Classes worden hijgewoond." 
(Heyns, Kerkenorde, p. 10; Acta Synodi 1912, Art. 72, 7.) 
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XIX. Commissie in I"e American Legion.' (Acta 1922, 
p.76.) 

Van deze Comm. 'Werd de mededeeling ontvangen, dat 
zij met haar arbeid niet gereed .kon komen, en uitstel ver- . 
zocht. Tevens deelt zij mede dat "eu lid de!Zer Comm. 
vertrok naar de Ref. Chnrch, en dus een ander lid be
noemd moet worden. 

Uwe Commissie adviseert: 
a) De mededeeling der ComIll. dat zij niet gereed kon 

komen, voor kennisgeving aall te nemen; . 
b) Aan het verzoek om uitsteHe voldoen; 
c) Een ander lid voor de~eCommissie te benocmen. 
Aangenomen. 

ARTIKEL 88 
.v oortzetting van de behandeling van het Rapport der 

Comm. van Praeadvies Beli}denis en Eeredienst Zaken 
(V gl. Art. 25). 

III. In re the affiliation of our Sunday Schools with 
State 01" County Organizations: 

Synod enjoin upon the consistories to see to it that 
their respective Sunday Schools do not affiliate with any 
County or State organizations without first having gained 
assurance that the constitution of such organization com
prises an article properly defining its basis in terms that 
guarautee its doctrinal soundness in harmony with ortho
dox Evangelical Protestantism. 

That Synod specify the essential doctrines of Holy 
Scriptures which are to be regarded as offering a.n ade
quate basis for the affiliation and co-operation with exist
ing Snnday School Associations· or Councils. 

Grou;;Os: 
(1) The Sunday Schools within our Church are affili

ating with existing local State organizations with
out due regard for doctrinal soundness, .and with
out proper supervision by the cousistories. Such 
was the case last October with the affiliation of the 
Sunday School Association of Christian Reformed 
Churches of the Middle West with the Michigan 
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Sunday School Council of Religious Education, de
spite the official dechiration of the Synod of 1918 
concerning the. relation between the Sunday School 
aud the consistories and the warning therein ex
pressed as to the danger lurking in the indepen
dent actions of the Sunday Schools. (cf. Acta 
Synodi 1918, p. 151, Stelling 6) ; 

(2) at least the fundamentals of Evangelical Chris
tianity are essential as a minimum for affiliation 
and co-operation with any organization that pur
poses to advance God's Kingdom by promotion of 
the cause of religious instruction through the Sun
day Schools. 

(Clas.:;is Holland.) 

a) Het advies der Commissie inzake de cerste para
graaf van tleze instructie wordt aldus gewijzigd: 

Synod calls the attention of the consistories to the dan
-ger of our Sunday Schools co-operating with any County 
or State Organizations without first having gained assur
ance that the constitution of such organization comprises 
an article properly defining its basis· in terms thaf gnar
antee its doctrinal soundness in harmony with orthodox 
Evangelical Protestantism. Grounds:-

(1) The- Stmday Schools within our Church are affili
ating with existing local ·State organizations with

... ont due regard for doctrinal soundness, and with
out proper supervision by the consistories; 

(2) Acta Synodi 1918, p. 151, Stelling VI-B: "In ieder 
geval zalde Zoudagsschool onder strikt kerkelijk 
toezicht moeten staan, opdat zij onder ons niet 
kweeke een zoogenaamd 'Christendom boven ge
loofsverdeeldheid.' Er is misschien geen middel in 
den tegenwoordigen tijd dat meer dan de Zondags
school, zooals die rondom ons be staat, de verflan
,ving der grenzen bevordert"; 

-(3) At least the fnndamentals of Evangelical Chris
tianity are essential as a minimum for affiliation 
and co-operation with any organization that pur
poses to advance God's Kingdom by promotion of 
the cause of religious instruction through the Sun
day Schools. 

Aangenomell. 
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b) Het advies der Commissie inzake de tweede para
graaf van deze instructie.: 

That Synod specify the essential doctrines of Holy 
Scriptures which are to be regarded as offering an ade
quate basis for the affiliation and co-operation with exist
ing Sunday School Associations or Councils: 

Your Comm. advIses that Synod appoint a committee 
of three to ,execute this part of the overture. 

Dit advies wordt verw6rpen. De Synode besluit hierop 
niet in te gaan. 

IV. Discontinueeren van de Camm. vaal' Eeredienst.· 
De Synode discontinue ere de Commissie voor Eere

dienst, cf. Acta Synodi 1922, Art. 37, IV, p. 69: het aauge
nomen besluit en de daarvoor aangevoerde grbnden: 

a) er bestaat ·zeer weinig uitzicht-vooral sedert de 
besluiten ·van de Synode van Utrecht in deze ma
lerie ook bij ons den moed benemend-op eene be
trekkelijk spoedige invoering van eene verbeterde 
"Order of Service"· 

b) d~ tbans bestaand~ Commissie kan, onder de hui
dige omstandigheden, niet wei op zulk een wijze 
aan de haar opgedragene taak voortarbeiden, dat 
zij als commissie binnen een behoorlijken korten 
tijd de Synode met een welomschreven rapport zou 
kunnen dienen, en daarom zou zij gevaar loopen
bleef zij aan-later het verwijt te moeten hooren 
dat ze niets uitrich!!e; 

c) o.L konden de kerken beter gediend worden door 
stu die en voorlichting van private personen. 

(Classis Grand Rapid., West.) 

Uwe Commissie adviseert de Comm. voor den Eere
dienst te continueeren en hare opdracht aldus te wiJzigen: 
de Comm. arbeide vooral om eenheid en orde te brengen 
in onzen eeredienst en diene de volgende Synode met 
advies. Gronden:-

(1) Omdat er willekeur heerschtin OITzen eeredienst; 
(2) Opdat er gelijkheid kome in onze liturgische ver

rich tingen. 
In plaats hiervan wordt een substituut-voorstel aange

nomen: De Synode continueert de Commissie tot Verbe-
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tering van den Eeredierrst, om aan de opdracht haar door 
de Synode van 1922 gegeven te voldoen. (Zie verder Art. 
143.) 

ARTIKEL 89 

Een brief van P·rof. F. M. Ten Hoor, waarin deze, op 
grond van verschillende overwegingen, tot de Synode met 
het verzoek komt om hem thans emeritaat te verleenen 
(vgl. Art. 30, XI, B), wordt gelezen en in handen gelegd 
van de Comm. van Praeadvies Theol. School en Calvin 
Col/ege, om hierover de Synode met advies te ·dienen. 
(Zie verder Art. 97.) 

Dezelfde Comm. rapporteert, aangaande de "leave of 
absence" door Dr. M. Wyngaarden aan de Synode in over
weging gegeven (zie Art. 79). Haar rapport is als voIgt: 

"In re snggestion of Dr. M. Wyngaarden in his accep
tance of the appointment to the Chair of O. T. Exegesis 
and allied branches, concerning a leave of absence for 
preparation, yonr Comm. wonld advise: 

That Dr: M. Wyngaarden begin his work at onr School 
next September, 

(1) Becanse of the need at School. For three:years the 
branches to be tanght by Dr. Wyngaarden have 
been cared for by different professors and a min
ister, which is not for the welfare of the School; 

(2) Becanse yonr Comm. is of the opinion that Dr. 
Wyngaarden is snfficiently prepared to begin his 
work; 

(3) Becanse Dr. Wyngaarden himself has offered no 
objections to begin his work in September." 

Aangenomen. 

ARTIKEL90 

Ond. F. Vander Ploeg slnit deze zitting met dankzeg-
ging. . . 
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ARTIKEL 91 
Ds. D. H. Muyskens laat zingen Psalm 84: 3 en gaat 

voor in gebed. 

ARTIKEL 92 
Voortzetting van de behandeling van het Rapport del" 

Comm. van Praeadvies inzake Varia - Protesten (vgl. 
Art. 62): 

v. Protest F. Jongsma en F. Vanden Hoorn tegen den 
Kerkeraad Oak Harbor. 

Daar dit bezwaarschrift niet is behandeld door de Clas
sis Pacific, waaronder deze gemeente ressorteert, omdat 
het b~zwaar daar niet wettig ter tafel kwam, omdat de 
zaak in kwestie nog bij den kerkeraad aanhangig was, 
zooals 'blijktuit de informatie van de Classis, zoo advi
seert uwe Commissie dit bezwaarschrift niet ontvankelijk 
te verklaren overeenkomstig Art. 30," Kerkenorde. 

Aangenomen. 

VI. Korfker vs. Muskegon III. 
Br. W. H. Korfker protesteert tegen het do en vari den 

kerkeraad van Muskegon III, waar deze kerkeraad met 
, een uitgewerkt plan voor de gemeente kwam om verande
ring te brengen in hetgebruik van de Hollandsche taal in 
de diensten der geme~nte. Br. Korfker meent dat de ge
meen te eerst geraadpleegd behporde te worden en dat hiC't 
plan uit den boezem der gemeente behoorde op te komen.' 

Uwe Commissie adviseer! dat de Synode uitspreke: 
Dat de kerkeraad leidiug behoort te geven en dat het vol
komen terecht is dat de kerkeraad met een bepaald plan 
kwam, waaroverde gemeente haar goedkeuring heeft ge
geven, en dat daarom het bezwaar van Broeder Korfker 
ongegrond is. 

Aangenomen. (Zie verder Art. 142.) 

ARTlKEL 93 
De Comm. van Praeadvies in Zendingszaken rappor

teert als voIgt: 
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(1) Inzake de "Star of Hope Mission" (vgl. Art. 08; 
II, E): 

Uwe Commissie adviseert: 
a) Het rapport van· de Synodale Depntaten ad hoc 

voor kennisgeving aan te nemen. (Zie Bijlage XV!.) 
A lzoo besloten. 

b) In verb and met de instructie vau den Kerkeraad 
van Archer Ave., en kennis geuomen hebbende van 
het rapport der Synodale Deputaten, waaruit bIijkt, 
dat de "Star of Hope Missiou" onder geen kerkeIijk 
opzicht staat; Mr. Stam zelf allen band met de Chr. 
Geref. Kerk verbroken heef!, eu wijl hij getoond 
heef! teu opzichte van de leer en van het zen dings
werk een opvatting te hebben, welke tegen die on- . 
ze, Kerk indruischt,-adviseert uwe Commissie, dat 
onze Kerk deze Zen ding niet finantieel steune, en 
onze Kerkeradeu de "Star of Hope" blaadjes niet 
help en verspreiden. 

Aangenomen. 

(2) Inzake Kerkhulp (vgl. Art. 68, III) : 
. Uwe Commissie adviseert: 
a) Het rapport der Deputaten voor deze Kas voor ken

nisgeving aan te nemen. (Zie Bijlage VII.) 
Alzoo besloten. 

b) Approbatie te verIeenen aan de handelingen der 
Deputaten inzake de gemeenten Ireton en Austiu-· 
ville. 

A lzoo besloten. 

(3) Inzake American Bible Society: 
Uwe Commissie adviseert: 

. a) Het rapportvoor kennisgeving aan te uemen (zie 
Bijlage XIII) ; 

b) Een collecte voor deze Society bij onze Kerken aan 
te bevelen. 

Alzoo besloten. 

. ) 
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ARTIKEL94 
De sub-commissie in re Protesten (vgl" Art. 29) brengt 

rapport uit als voIgt: 

Eerwaarde Vaders en Broeders:-
Uwe Comm. ontving twee protesten ter inzage en heeft 

de eer het volgende te rapporteeren: 
I. Pmtest van J. D. Smit. B. Kannegieter en W. Schip

pers vs. Classis Grqnd Rapids West. 
Toelichting. In September, 1922, protesteerde eerstge

noemde dezer broeders bij de Classis tegen deh kerke
raad, omdat deze zekere leeringen van Ds. G. J. Haan toe
laat. De Classis ging niet op dit protest in, daar de broe
der niet bij den kerkeraad geprotesteerd had. In J anu
ari, 1923, protesteerde deze broeder weer bij de Classis en 
bracht getuigen mede. Na onderzoek besloot de Classis 
als voIgt (Notulen Jan. 9, 1923, Art. 21): "Since it has not 
appeared from the official testimonies that Rev. Haan de
parts from the Reformed doctrine of the Covenant of 
Grace, the Classis declares that no gronnd exists for the 
protest." i 

Op de Classis van Mei, 1924, waren weer protesten ter 
tafel van twee der hovengenoemde broeders, n.l. Smit en 
Kannegieter en anderen, waarin nieuw materiaal was ver
val. Een commissie. werd benoemd om de zaak in loco te 
onderzoeken. Deze Comm. rapporteerde in September, 
1923, en de notulen der Classis geven het volgende aan 
(Notulen Sept. 11, 1923): "The conclnsions, in which the 
protests are declared unfonnded and the protestants ad
monished to retract, are adopted. The entire report is ap
proved and ordered filed." 

In J anuari, 1924, protesteerden de drie bovengenoemde 
broeders, ,Smit, Kannegieter, en Schippers tegen de cen
sure door den kerkeraad op hen gelegd op grond van on
verzoenlijkheid en tegen het besluit der Classis (zie vorige 
paragraaf). Zij verzochten herziening van dit besluit. No
tulen der Classis in dezen: "'Whereas insufficient reasons 
are advanced for such action, Classis decides not to enter 
upon the maUer." (Art. 18, Sep"!. 11, 1923.) 

In Mei, 1924, verzochten de drie broeders de Classis om 
weer op deze zaak in te gaan. Notulen der Classis (Art. 
24, Jan. 8, 1924), "Decided not to do so because the com
nlunication received gives no reason 'for such action." 

Wij lezen niet in de Classic ale No!ulen da! de broeders' 
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kennis geven, dat zij zich op de Synode beroepen, maar 
daar al de stnkken in betrekking tot deze zaak door den 
Stated Clerk der Classis zijn opgezonden, mogen we dit 
protest der broeders als wettig ter Synodale tafel zijnde 
beschonwen. 

Uwe ConlInissie adviseert: 
(1) Dat de Synode hare instemming beinige met de 

uitspraak der Classis, "dat zoover de Classe inzage 
genom en heeftvan de leer en de pre diking van Ds. 
Haan, zij overtuigd is, dat hij niet afwijkt van de 
iIi de Confessiesnitgedrukte leer onzer ){erk in
zake het Genadeverbond en den Doop, en dat der
halve de protesten voornoemd ongegrond zijn." 

Aangenomen. 

(2) Dat de Synode uitspreke, dat de protestanten die
nen te voldoeu aan den eisch hun gesteld. door den 
Kerkeraad, h.l. te herroepen "dat de leer legen 
Gods Woord, tegen de Belijdenis is, en u dezelve 
rot noemt" (Aanhaling uit de Kerkeraads-notu
len, 12 Sept., 1922, Art. 5). 

Aangenomen. 

II. Protest van Mr. N. Scholten, Mrs. N. Scholten ef! 
MI'S. D. Kramer vs. Classis Rapids .West. 

A. Uwe Commi'ssie wenscht op te merken, dat dit pro_ 
test niet ter Classic ale . tafel is geweest, zelfs niet aan den 
Stated Clerk is opgezonden. Classis heeft dusniet kun
nen oordeelen of het protest nieuwe elementen bevat. Het 
is dus ook niet gebleken dat, naar eiseh van Art. 30, D. 
K. 0., de Classis deze zaak niet kan· afhandelen. . 

Hier staattegenover dat door de protestanten aIle 
1110geliike informati.~ bij d.en Stated Clerk der Classis is 
ingewonnen en op Zl.ln advles hunne stukken rechtstreeks 
naar de Synode hebben gezonden. . 

Uwe Comm. adviseert derhalve het protest in behan
deling te nemen .. 

B. rndien de Synode besluit dit protest in behande
ling te nemen, diene het volgende als toeliehting en advies: 

(1) To elichting, Bovengenoemde broeder en z,usters 
protesteerden 01' de. Class is tegen de' censure 01' hen toe
gepast door hun kerkeraad. Grond van deze censure was 
onverzoenlijkheid. Classis b.osloot dat de kerkeraad de 
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censure diende op Ie heffen, dewij! de gronden voor de 
censure onvoldoende geweest waren. -

Daarop protesteerde de kerkeraad tegen het besluit 
del' Classis. De Classis benoemde toeu een Commissie om 
de ~aak in loco te onderzoekeu. N a het rapport dezer 
Comm. gehoord te hebben, besloot de Classis haar vorig' 
besluit te herr'.lepen, en den kerkeraad te handhaven in de 
toepassing van de censure op grand van onverzoenlijk
heid. Tegen dit beslnit derClassis werd protest aangetee-
kend door zes led en del' Classis. -

Op de volgende Classis gaven de drie bovengenoemde 
protestanten kennis dat ze zich op de Synode zouden be-
roepen. -

(2) Na aile stukken te hebben ingezien, en ua ook Ds. 
Haan (als vertegenwoordigende den kerkeraad) en Mr. 
N. Scholten (als vertegenwoordigende de protestanten) 
gehoord te hebben, komt uwe Conlln. met het volgende 
advies: ,\ 

De Synode benoeme een vijftal deputaten om de zaak 
in loco te onderzoeken en te -beoordeelen, en naar bevind 
van zaken te handelen. Gronden:-

a) dat de Classis in dezen een vroeger genomen be
sluit herroepen heef!, een ander besluit genomen, 
en dus blijkbaar nu een andere kijk op de zaken 
heef! dan in het begin. En dat tegen dit laatste be
slni! weer door zes led en del' Classis geprotesteerd 
is; 

b) dat de zaak oj. te ingewikkeld is om door een Com
missie van Praeadvies, bij den weinigen tijd waar
over ze te beschikken heef!, naar eisch onderzocht 
en beoordeeld te worden; 

c) dat zulk een Synod ale deputatie betel' in staat zou 
zijn om door handeling met de personen zelf de 
zaak tot een goed einde te brengen. 

Aangenomen. 

ARTIKEL 95 
De Comm. van Praeadvies Be/ijdenis en Eerediensl 

rapporteert inzake-het lidmaatschap van de Federal Coun
cil of the Churches of Christ in America. (Zie de instruc
ties, Art. 25, II, en 67.) 

Uwe Commissie heef! deze instructies overwogen. En 
hoewel deze gronden veel waarheid bevatten, en er wei 
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bezwaren oveFblijven, toch meent uwe Commissie, na het 
verslag van de afgevaardigden naar de Federal Council te 
hebben gehoord, te moeten adviseeren aan de Synode: 

(1) am naar die instructies niet te handelen; 
(2) am het lidmaats9hap aan de Federal Council thans 

niet te vetbreken. Gronden:-, 
a) de eerste reden voor aansluiting is nag niet 

weggevalIen, n.l. "Om ons een officieele stande 

ing te gevenonder de kerken" (Acta 1918, 
p.43). 

b) de Council staat thans niet onder leiding van 
liberalistische mannen; 

c) door nit te treden verzwakken wij het goede 
element; 

d) het lidmaatschap aan de Federal Council kan 
ons ter eeniger tijd weer te stade komen. 

Na breede discussie wordt hesloten de instructie van 
Classis, Grand Rapids West, eenigszins gewijzigd, over te 
nemen: . 

Synod decides to sever all connections with the Fed
,eral Council of the Churches of Christ in America. 

Grounds:- • 
(1) There is a burdening conviction in our chnrches 

that ecclesiastical alliances of any kind between 
orthodox and liberals are contrarv to the 'Vord of 
God' . 

(2) Libe~alism is strongly in evidence in the Council 
as is clearly seen from its emphasis on the social 
gospel and its hnl:I\anitarian tendencies; 

(3) The Conncil stands committed to elaborate pro
grams pertaining to indnstrial, national, and inter
national affairs which our churches have never 
endorsed and should not 'endorse, even if we could 
fully agree with them, since they do not belong to 
the province of the 'church as an organization." 

Alzoo besloten. 

ARTIKEL 96 

Beslot"n een avondzitting te houden am half acht. 
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ARTIKEL 97 
De Comm. van Praeadvies inzake Theol. School en Cal

vin College rapporteert betreffende Prof. Ten Hoor'.s ver
zoek om emeritaat (zie Art. 89) : 

Uwe Commissie adviseert: 
(1) Deze communicatie voor kennisgeving aan te 

nelnen; 
(2) Het verzoek van Prof. Ten Hoor toe te staan om 

hem thans zijnemeritaat te verleenen; 
(3) De Synode spreke haar dank nit voor den veelvul

digen arbeid door den Professor gednrende vele 
jaren aan onze School verricht; 

(4) Het regelen van des Professors pensioen worde 
aan het Cnratorinm opgedragen. 

Alzoo besloten. 
Namens de ,Synode spreekt de Praeses een woord van 

dank en waardeering tot den Professor toe, en wenscht 
hem, na bijna 25-jarigen arbeid aan onze School, een rijk 
gezegenden levensavond. Verder spreekt hij de hoop nit, 
dat de Synode ook nog in de toekomst van zijne adviezen 
moge profiteeren. . 

De Professor beantwoordt deze toespraak, waarna de 
vergadering staande hem toezingt Psalm 134: 3. 

ARTIKEL 98 
Prof. Ten Hoor sluit deze zitting met dankzegging. 

ACHTTIENDE ZITTING, DINSDAGAVOND, 1 JULI 
ARTIKEL 99 

Nadat gezongen is Psalm 25: 2, opent Ds. H. Kniper 
de vergadering met gebed. 

ARTIKEL100 
Het rapport der Commissie van Praeadvies betreffendc 

de 'zaak Algemeene Genade wordt gelezen door den Rap
porteur, Dr. C. Bouma. Het Inidt in zijn geheel als voigt: 
Eerwaarde Broeders:--

Uwe Commissie heeft de eel' het volgende te rappor
teeren. 
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A. Ingekomell SIu.kken en Inslruelies. 
De volgende stukken zijn door. den Stated Clerk in 

onze handen gelegd: 
(1) Protest tegen Classis Grand Rapids Oost en beroep 

op de Synode door drie leden van de gemeente 
Eastern Avenue (I-I. Vander Vennen, J. De Hoog, 
W. Hoeksema) inzake hun protest tegen hnn leer
aar en kerkeraad, welk protest door Class is G. R. 
Oost op hare vergadering van 21 Mei is terugver
wezen naar den kerkeraadvan Eastern Avenue. 

(2) Antwoord van Classis G. R. Oost op het protest 
van drie broeders van de gemeente Eastern Ave.: 
I-I. Vander Vennen, J. De Hoog, W. Hoeksema; te
gen de behandeling van hun protest betreffende 
Ds. H. Hoeksema en den kerkeraad van Eastern 
Ave. door Classis G. R. Oost en hun Appel bij de 
Synode. 

(3) Afschrift der Notulen van Classis G. R. Oost gehou
den 21 Mei, 1924, betrekking hebbende op deze 
zaak. 

. (4) 

(5) 

(6) 
(7) 

(8) 

(9) 
(10) 

Gedrukt exemplaar van het protest van voornoem
de broeders ingediend bij Classis G. R. Oost (tegen 
hun leeraar en kerkeraad) in hare zitting van 21 
Mei,1924. 
Protest tegen Classis G. R. Oost en beroep op de 
Synode door Ds. J. Vander Mey, lid van de ge-
meente Eastern Ave., inzake zijn bezwaarschrift 
tegen zijn leeraar, welk bezwaarschrift door Clas
sis G. R. Oost is terngverwezen naar den kerke-
raad. 
Antwoord van Classis G. R. Oos! hierop. 
Gedrnkt exemplaar van het bezwaarschrift van Ds_ 
Vander Mey gericht tot den Kerkeraad van East
ern Ave. 
Protest tegen Classis G. R. Oost en beroepop de 
Synode door Ds. J. K. Van Baalen inzake zijn be-
zwaarschrift tegen de leer van Ds. H. Hoeksema,. 
welk bezwaarschrift door Classis G. R. Oost in hare 
'Zitting van 21 Mei, 1924, is terugverwezen naar den 
kerkeraad van Eastern Ave. 
Antwoord van de Classis hierop. 
Afschriftvan het besluit van Classis G. R. Oost be
treffende dit bezwaarschrifl. 
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(11) 

(12) 

(13) 

(14) 
(15) 

(16) 
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Gedrukt exemplaar vau het bezwaarschrift vaD 
Ds .. J. K. Van Baalen'ingediend bij de kerkeraden 
van Kalamazoo I en Eastern Ave., inzake de leer, 
van Ds. H. Danhof en Ds. H. Hoeksema, 
Instructie Classis G. R. Oost in den vorm van,een 
verzoekschriftgericht tot de Synode. 
Protest van Ds, H. Hoeksema bij de Synode be
treffende dit verzoekschrift. 
Antwoord van Classis G. R. Oost op dit ptotest. 
Afschrift der notulen van Classis G. R. West van 
hare speciale vergadering gehouden 10 Juni, 192{ 
inzake het bezwaarschrift Van Baalen. 
Meerderheidsrapport van de Commissie van Clas
sis G. R. \Vest ingediend op hare vergadering van 
10 Juni, 1924, inzake behandeling van het bezwaar
schrift Van Baalen. 

(17) Gedrukt exemplaar van het bezwaarschrift van Ds. 
J .. K. Van Baalen ingediend bij de kerkeraden van 
Kalamazoo I eil Eastern Ave. inzake de leer van 
Ds. H. Danhof en Ds .. H. Hoeksema. 

(18) Brief van ris. J. K. Van Baalen eezonden 'aan Clas
sis G. R. West behelzende zijn neroep op de Clas
sis inzake het geschil tusschen Ds. H. Danhof en 
Ds. J. K. Van Baalen. (Ter toelichting.) 

(19) Protest van Kerkeraad Kalamazoo I tegen het he
sluit van Classis G. R. West betreffendc het pro
test van Ds. J. K. Van Baalen vs. Ds. H. Danhof en 
den Kerkeraad van Kalamazoo L 

(20) Protest Kerkeraad Kalamazoo III tegen Classis 
G. R. West inzake besluit tot het honden van een 
speciale' Classis-vergadering. 

(21) Protest van den Kerkeraad Lamont legen Classis 
G. R. West inzake haar besluit tot het hOllden van 
een speciale Classis-vergadering. 

(22) Protest van,Ds. H. Danhof en Kerkeraad Kalama
. zoo I tegen de samenroeping van eene speciale 
vergadering van Classis G. R. West. 

(23) Instructies als voIgt: 
a) Instructies vervat in het Agendum, n.!. van de 

volgende Classes: Hackensack, Sioux Center, 
Hudson, MUSkegon; . 

b) Nagekomen instructie Classis Grand Rapids 
West. 
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(Oak is llwe Canunissie gedureude de zitting der Sy
nO' de een brief ter hand gesteld van den Kerkeraad van 
Eastern Ave. geadresseerd aan den Scriba der Synode.) , 

B. Oordeel over deze Stukken. 
Uwe Camm. aordeelt, dat de volgende stukken hier niet 

wettig fer tafel zijn:-

Stuk,19-Pratest van den Kerkeraad van Kalamazaa I. 
Advies: Uwe Camm. adviseert uit te spreken: De 

Synade canstateert daUn dit stuk geen prO' test ter syna~ 
dale tafel is. Gronden:-

(1) - Het stnkis gericht tat de Classis en niet tat de 
Synade; 

(2) Het stuk is angeteekend. 

Stuk 20. Pratest van den Kerkeraad Kalamazaa III. 
Uwe Cammissie adviseert uit te spreken: De Synade 

constateert dat in dit stuk geen protest ter synadale tafel 
is. Gronden:-

(1) Het stnk is gericht tot de Classis en niet tat de 
Synade; 

(2) Het stuk is angeteekend. 

Stuk 21. Pratest Kerkeraad Laman!: 

Advies uit te spreken: De Synade canstateert, dat in 
dit stuk geen prO' test ter syuadale tafel is. Grond:-

Het stuk is gericht tat de Classis en niet tat de Synade. 

Stuk 22. Pratest Ds. H. Danhof en Kerkeraad Kala
mazao I. 

'Advies uit te spreken: De Synade canstateert, dat in 
dit stuk geen protestter synadale tafel is. Gronden:

(1) Het stuk is gericht tot de Classis en niet tat de' 
SytlOde; 

(2) Het stuk is angeteekend. 
De volgende stukken zijn wettig ter SYllodale tafel: 

'I. Protest tegen Classis G. R. Oost en beraep op de 
Synade. (Zie 1.) 

Formeel is dit stuk wettig ter tafel, wijl aan den dub
belen eisch in dezen valdaan is. 
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. Uwe Commissie adviseert. dit protest te handhaven. 

Gronden:-

(1) De Kerkeraad heefl genoegzamen tijd gehad, am 
een aanvang te maken met de behandeling van het 
protest dezer broeders tegenhnn leeraar, hetwelk 
hij niet heefl gedaan; . 

(2) Classis G. R.. Oost had op dezen grand in hare 
vergadering van 21 Mei, 1924, op dit protest dienen 
in te gaan; 

'(3) De zaak is, met het oog op het profijt der kerken,. . 
nu in zulk een stadium gekomen,: dat synod ale be- . 
handeling vereischte is. 

II. Protest tegen Classis G. R. Oos!. (Zie 5.) 

Formeel is dit stuk wettig ter tafel, wijl aan den dub
b~len eisch in dezen voldaan is. 

Uwe Commissie adviseert dit protest te handhaven. 
Gronden:-

q) De Kerkeraadheefl ten onrechte geweigerd het. 
. protest van Ds. J. Vander Mey tegen zijn leeraar 
in behandeling te nemen op den grand, dat niet 
eerst een exemplaar van dit protest aan den leer· 
aar was toegezonden. Het onrechtmatige van deze 
handelwijze wordt oak door Classis G. R. Oost 

(2) 

(3) 

toegestemd; 
Classis G. R. Oost had op dezen gr<;md in hare 
vergadering van 21 Mei, 1924, op dit protest knn
nen ingaan; 
De zaak is, met het oag op het profijt der kerken, 
nn in zulk een stadinm gekomen, dat synodale be-
handeling vereischte is. 

III. Protest tegen Classis G. R. Oos!. ... (Zie 8). 

Formeel is dit stuk wettig ter tafel, wijl aan den dub
belen eisch in dezen voldaan is. 

Uwe Commissie adviseert dit protest te handhaven. 
Gronden:-

(1) De Kerkeraad van Eastern Ave. stelde Ds. Van 
Baalen ten onrechte de voorwaarden, am eerst met 
den leeraar te spreken en dan voar een gecombi-
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neerde kerkeraads-vergadering (Kalamazoo I en 
Eastern Avenue) te versehijnen; dewijl 
0) De lZaak waaromhet hier gaat onder D. K. O. 

74 valt, en Matt. 18 hier niet van toepassing is; 
b) De voorgestelde geeombineerde kerkeraads

vergadering geen wettige kerkelijke vergade
ring kon zij n. 

(2) . Daar Classis G. R. Oost het onrechtmatige van deze 
eischen toestemde, had zij in hare zit tins van 21 
Mei op de materie van dit protest kunnen mgaaJ,l; 

(3) De zaak is nu in zulk een stadium gekomen, dat 
met het oog op het profijt der kerken synodale be
handeling vereisehte is. 

(Belreffende bovenstaande punten I, II, en III, biedt 
Ds. E. Van Halsema,een van de leden der Commissie, het 
volgende minderheidsrapport aan: 

(1). Wat het protest tegen Classis G. R. Oost, van de 
drie broeders van Eastern Ave. aangaat, is uw 
eommissie-Iid van oorde,,1 dat Classis G. R. Oost 
reeht deed door het protest terug te verwijzen naar 
den Kerkeraad. 

Grand:-De zaak was bij den Kerkeraad aan
hangig gemaakt en kon dus op 21 Mei niet uit 
diens hand genomen, tenzij. 
0) de kerkeraad blijk gaf het protest niet te' wil

len behandelen; 
b) de Kerkeraad blijk gaf de zaak opzettelijk en 

onnoodig nit te stellen. 
Noeh het een, noeh het ander is eehter bewei!:en. 

Daarom blijkt in dit eonereet geval Art. 30 van 
toepassing; 

(2) Betreffende het protest van Ds. J. Vander Mey te-' 
gen het besluit van Classis G. R. Oost en zijn be
roep op de Synode, is uw eommissie-lid van oor
deel, dat het besluit van voornoemde Classis, nJ. 
om den broeder terng te verwijzen naar den kerke
raad, dient gehandhaafd door de Synode; 

Grand:-dezelfde als onder 1. 

(3) Wat aangaat het protest van Ds. J. K. Van Baalen 
tegen het besluit van Classis G. R. Oost en zijn bc-
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roep op de Synode, is uw eomnlisse-lid van 001'

deel dat het besluit door Classis G. R. Oost geno
men, n.!. om den broeder terug te verwijzen naar 
den Kerkeraad dient gehandhaafd. 

Grond:-dezelfde als onder 1.) 

IV. Protest van Ds. H. Hoeksema tegen de instruetie 
van Classis G. R. Oost aan de Synode. (Instructie, zie 
Stuk 12.) 

Formeel is dit stuk wettig tel' tafel, wijl aan den dub-
belen eisch in deze'} voldaan is. . 

Advies: Uwe Comm., gezien hebbende de instructie 
van Classis G. R. Oost en het protest van Ds. H. Hoeksema 
tegen hetopzenden van deze instruetie, alsmede het ant
woord van Classis G. R. Oost daarop, adviseert uit te spre-

. ken, dat het bewuste stuk als instruetie van Classis G. R. 
Oost gehandhaafd worde. 

Grond:-Ds. Hoeksema gaat ten onrechte van de be
schouwing uit, dat dit stuk cen protest is. Uwe Comm. is 
met de Classis van oordeel dat het als synodale instructie 
tel' classicale tafel was. . 

V. De Comm. constateert, dat volgens Stukken 15 en 
16, Classis G. R. West in hare vergadering van 10 Juni be
sloten heeft, dat Ds.< J. K. Van Baalen "ieh met zijn be
zwaarsehrift tot de Synode dicnd'e te wenden. 

Uwe Crimm. adviseert nit te spreken, dat dit bezwaar
schrift van Ds. Van Baalen wettig ter synodale tafel is; 

Wat het formeele betreft, "'ijl aan den gewonen eiseh 
in dezen voldaan is; 

Wat het materieele betreft, 

Gronden:-
(1) Classis G. R. West sprak uif, dat Ds. Van Baalen 

met dit bezwaarsehrift zich tot de Synode diende 
te wenden; 

(2) Ds. Van Baalen had op de vergadering van 10 Juni 
voldaan aan de overeenkomst, om met Ds. Danhof 
'en diens kerkeraad te confereeren, lietwelk echter 
tot geen bevredigend resultaat had geleid. (Ver
gelijk Art 108.) 
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, Behalve de stukken, die volgeus bovengenoemd advies 
wettig ter Synodale tafel zijn, zijn uwe Commissie de uol
gende instructies in handen gelegd: 

a) Whereas, the Doctrine of Common Qrace is abso
lutely denied by two ministers of our Church in 
the book Van Zonde en Ge!zade, and since the agita
tion caused by this is detrimental to the spiritual 
development of the Church, • ' 

, Therefore, Classis Hackensack asks Synod to de
clare that such denial is contrary to Scripture and 
to our Reformed Doctrine; 

Further, that Synod appoint a Committee to 
make a thorongh study 'of this matter and en
lighten the Church. 

(Clafsis Hackensack.) 

.N aardien, naar ons oordeel, het standpunt in be
trekking tot de Algemeene Genade, zooals blijkt nit 
het boek, Van Zonde en Genade, in strijd is met 
onze Formulieren van, Eenigheid, gevoelen wij ons 
bezwaard; daarom verzoeken wij de Synode deze 
zaak te onderzoeken. 

(Classis Sioux Center.) 

De Classis Hudson, met groote belangstelling en 
diep leedwezen, kennis genomen hebbende van den 
bitteren strijd, die in, onze kerken gevoerd wordt 
over het leerstuk der Algemeene Genade; 

ouerwegende, dat het tot de bevoegdheid eener 
, Synode behoort. leergeschillen te beslissen en de 
kerken bij de zniverheid der leer te bewaren; 

, besluit de eerstkomende Synode te verzoeken 
znl\<:e maatregelen te nemen als onder lei ding des 
Heiligen Geestes kunnen strekken om de ZUivere, 
belijdenis op het stuk der Algemeene Genade te 
handhaven, en indien noodig, nader te adstrueeren, 
en de rust en vrede in den boezem der Kerk te her-
st",lIen. (Classis Huason.) 

De Synode benoeme eene ,commissie om het on
derwerp der Algemeene Genade aan een nauwkeu
rig schriftuurlijk, historisch en leerstellig onderzoek 
te onderwerpen, om alzoo te komen tot eene be
paalde formuleering van dit leerstuk. , 

(Clqssis Muskegon.) 
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b) Twee n agekomen instruclies als voIgt: 

(1) De boven reeds genoemde instruclie van Clas
sis G. R. Oost (zie Stuk 12); 

(2) Een van Classis G. R. West van den volgenden 
inboud: "De Synode neme in ernstige overwe
ging en spreke zich uit, of benoeine een com-

,missie van ond<)rzoek inz"ke de leerstellige 
kwestie in onze kerken aanhangig, n.l. de leer
stelling in1zake de Algemeene Genade. , 
Gronden:-
1) wijl deze leer, n.l. de Algemeene Genade in 

onze kerken verkondigd wordt en door anc 
deren miskend wordt en weI op een zooda
nige wijze da! de eene stelling de andere 
beslist uitsluit; 

2) omdatdeze kwestie ·onrust in de kerken 
verwekt." I 

C. Advies der Commissie in het algemeen. 
Op grond van de boven ontvankelijkverklaarde stuk

ken en ingevolge de instructies boven genoemd, legt_ uwe 
Commissie het volgende voor inzake het b:etrokken leer
stuk en de punten, die daarmee in verband stalln. 

I. In genOemde stukken wcrdll" de volge\1de punten 
betreffende het leergeschil voorqe'aandacht uwer Comm. 
gebracht: 

(1) De gunstige gezindheid G~ds jegens de verwor
penen. 

(2) Het stuiten der zonde'of intoomen van den zon-
daar. ' 

(3) Het doen vanburgerlijk goed door den onweder
geborene. 

(4) De tweeledige werking van Gods wil in verkiezing 
en verwerping. 

(5) Het stellen van verkiezing en verwerping op eene 
lijn. 

(6) Des mensch en verantwoordelijklieid. 
(7) De voorzienigheid Gods en de regeering aller 

dingen. 
(8) De Godsbeschouwing van Ds. H. H?eksema. 
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(9) Het nadruk leggen op den eeuwigen ra,ad en in 
het algemeen op den goddeIijken factor. 

(10) De onvoidoende Evangelie-prediking van genocm
den leeraar. 

(1» Het krachteloos maken van de tweede tafelder 
wet. 

Ook wordt in een dezer stnkken geklaagd over 
Iichtvaardige beschnldigingen tegen ambtsdragers. 

II. Uwe Commissie is van oordeel, dat de Synode 
sommige van deze punten in hare behandeling dient uit te 
schakelen: 

(1) 

(2) 

Wat we vinden in de Instrnctie van Classis G. R. 
Oost onder punten 2, 5, en 6, en in het bezwaar
schrift van Rev. Van Baalen onder punt B, betref
f ende de voorsteIling der leeraren H. D anhof en 
H. Hoeksema van de verkiezing en de verwerping; 
van des menschen verantwoordeIijkheid; de Voor
zienigheid Gods, en de regeering aIler dingen; 
a) omdat soortgelijke uitdrukkingen door supra

lapsariers weI meer gebruikt zijn zonder tot 
kerkeIijke discipline te leiden. (Maccovius: 
"dat de verworpenen noodzakelijk zondigen en, 
v"erloren gaan") ; , 

b) omdat de broeders Danhof en Hoeksema de 
conclusie, die naar sommiger oordeel uit de be
wuste uitdrukkingen voIgt, n.l. dat God de au
teur der zonde is, volstrekt niet voor hun reke
ning nemen. 

Wat gevonden wordt onder punt II van Rev. Van
der Mey's Bezwaarschrift ten opzichte van Rev. H. 
Hoeksema's eenzij dig nadrnk leggen op den eeu
wigen raad Gods, en in het algemeen op den god
deIijken factor: 
a) Omdat' dit bezwaar gebaseerd is op de predi

king van Rev. Hoeksema, en uwe Commissie de 
noodige gegevens mist, om onpartijdig over die 
pre diking te oordeelen; 

b) Omdat het aan het supra-Iapsarisme als zooda
nig bijzonder eigen is, om aIles tebezien in het 
licht van Gods raad, en dit door de Gerefor
meerde kerken nimmer is v'eroordeeld. 
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(3) Wat ons gezegd wordt inzake de onvoldoende 
evangelie-prediking van Rev. H. Hoeksema in het 
Bezwaarschrift van Rev. Vander 'Mey, punt IV: 
a) Omdat ook dit een oordeel bevat over de predi

king van Rev. Hoeksema, waarover uwe Com
missie niet voldoende oordeelen kan. Zij zou 
daartoe veler getuigenis moeten hooren, en 
vooral het oordeel van den kerkeraad, die, 

'voorzoover zij wee!, nimmer een afkeurend 
oordeel over die prediking heeft uitgesproken; 

b) Omdat wij het hier te doen bebben met een ver
schijnseI, da! in de Gereformeerde kerken me
nigmaal gezien werd. Op bladzij de 9 van het 
Bezwaarschrift toch heet het: "Wij hebben in 
de gemeente een prediking voor de geloovigen 
en geestelijk on!dekten, maar nie! voor de on
bekeerden. Ds. Hoeksema mag de uitsluitend
objectieve uite.enzetting van ellende, verlossing 
en dankbaarheid beschouwen ais een Evange
lie-prediking voor den onbekeerde, IUaar he! is 
een prediking waarin de uitnoodiging ont
breekt." Dit verschijnsel is onder de Gerefor
meerden niets nieuws, en is daar altijd geduld. 
(Vgl. Art. 108, slot.) 

(4) Wat geJZcgd wordt betreffende het krachteloos llla
ken van de tweede tafel der wet in het Bezwaar
schrift van Rev. Vander 'Mey, pnnt V: 
a) Omdat wij het hierin te do en hebben met een 

conclusie van den schrijver, en niet met een di
recte uitspraak van Rev. H. Hoeksema. Geen 
enkele uitspraak wordt aangehaald, waarin 

" deze uitdrukkelijk verklaart, dat wij aan de 
tweede tafel der wet niet gebondenzijn; 

b) Omda t de enkele uitdrukking, die uit Van 
Zondeen Genade wordt aangehaald weI in goe
den zinkan worden verklaard, en uwe COlll
missie over de prediking van Rev. H. Hoekse
ma niet oordeelen kan. 

(5) Wat we vinden betreffende "lichtvaardige beschuI
digingen" tegen alllbtsdragers in het Bezwaar
schrift van Rev. Van Baalen, punt E: 
a) Omdat de broeders Danhof en Hoeksema sinds 

het schrijven van Rev. Van Baalen's Bezwaar-
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schrift hebben verklaard, dat zij niet bedoel
den te zeggen, dat zij, die aan de Gemeene 
Gratie geloQvenin strijd zijn met de Belijdenis, 
wijl toch na;:lr hnnne beschonwing die theorie 
jnist extra-confessioneel is; maar slechts be
do elden, dat die theorie niet op de Gerefor
meerde lijn ligt; 

b) Omdat er in de hitte van het debat van ver
schiIlende 'zij den weI .eens meer uitdrukkingen 
worden gebezigd, die men in meer bezonnen 
oogenblikken niet zou hebben gebruikt, of in 
ieder geval duidelijker zou hebben begrensd. 

III. Er zijn echter drie punten, waarover, naar het oor
deel uwer Commissie, de Synode zich meer speciaal dient 
nit te spreken, n.l. 

(1) De gunstige gezindheid Gods jegens aIle menschen, 
en niet aIleen jegens de uitverkorenen. Dit punt 

. acht uwe Commissie van centrale beteekenis in de 
questie, die thans 'Zooveel onrust in de kerk veroor
zaakt. De twee volgende hangen daarmede ten 
nauwste samen en zijn er zeIfs min of meer in be
grepen. 

(2) De beteugeling der zonde in het leven van den en
kelen mensch en in de samenleving. 

(3) Het doen van zoogenaamde burgerlijke gerechtig
heid door de onwedergeborenen. 

Uwe Commissie is van oordeel, dat de Synode zich 
daarover dient uit te spreken: 

a) Omdat wij hier te doen hebben met pnnten, waarin 
de broeders Danhof en Hoeksema positie hebben 
gekozen met steIlingen, die zij voor hun rekening 
hebben genom en en verdedigd; . 

b) Omdat dit punten betreft, waarover de Belijdenis
schriften zich dnidelijk uitspreken; 

c) Omdat Iiet voor de rust der kerken gebiedend 
noodzakelijk is, dat de Synode een beslist standpunt 
inneme. 

Behandeling der drie punten. 
Punt 1. In verband met punt 1 zeggen de broeders D. 

en H. het volgende: 
Op bladz. 244 van Van Zonde en Genade· zeggen de 
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broeders: "Genade zit niet in de dingen, maar louter in 
de goede gunst Gods, En evenmin zijn !;loud en zilver, 
regen en zonneschijn, gave en talent, op zlchzelf genade, 
Genade kan weI in al die dingen werken, doch zi,j blijft 
alti,jd particulier en wordt aileen aan Zijn volk ge
schonken." 

In hetzelfde' werk, bladz. 252, lezen wij: "Niet d(lt de 
gena de zelf overvloeit. Hoe zouden we dat toch op ons 
standpunt kunnen leeren, en tevens leeren, dat de godde
looze juis! geen genade ontvangt? ... Neen; maar de be
doeling was niets meer, dan dat de nitwendige gaven, die 
God in Zijne genade aan Zijn volkschenkt, ook neerkomen 
op de onrechtvaardigen, doch bij hen juist zonder 
genade." 

En op bladz. 253 en 254 staat: "Wordt deze genade 
der wedergeboorte echter niet in het hart gewrocht, dan 
mag een mensch nog zoovecl uitwendige gaven ontvangen, 
ontvankelijk voor gena de is hij niet. ... Ma(lr de vraag was 
of iets den dooden zondaar, zonder de eerste gena de der 
wedergeboorte, zonder de ontvankelijk_makende genade 
Gods tot zegen en genade zou kU,nnen zijn. En dat juist 
ontkenden we. Buiten de wedergeboorte, om het nog dui
delijker te zeggen, is er geen ontvankelijk-makende ge
nade, en buiten ontvankeIijk-makertde genade is er geen 
'lllogelijkheid, dat iets ons genade kan zijn." 

Ook heeft Ds. Hoeksema in The Banner het volgende 
geschreven: 

"Our Doctrine," Art. 29: ' "it is always luaintained 
that it results in blessings only for this present time. But 
principally this makes no difference. The fact remains 
that, in some \vay. to a certain extent, in a certain meas
ure, all men partake of grace, and hence God must be gra
ciously inclined to all. Now it must be said that in the 
light of Scripture and in the light of the fundamental 

, conception of our Reformed doctrine, s,uch an attitude of 
God is utterly inconceivable .... To maintain that, ohjec
tively speaking, God can assume an attitude of grace to 
them (the reprobate) say for six thousands years, is to make 
an attack upon God's holiness and righteousness. No sinner 
can stand in any relation to the holiness of God without 
being deprived of all grace. No naked sinner can main
tain himself or be maintained as an object of love in view 
of God's righteousness. And principally it makes no dif
ference whether you assume such an attitude of love and 
favor in God over against the sinner outside of Christ for 
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an endless eternity or fora single minute ..... Heuce we 
deny that in any way or to any extent, for time or eternity, 
God assumes an altitude of positive favor or graee over 
against the reprobate." . 

Deze uitspraken acht uwe Commissie ill strijd Ie zijn 
met de Heilige Schrift en de Belijdenisschriften, daar vol
gens Schrift en Confessie het vaststaat, dat God gunstig 
gezind is en genade bewijst aan hen, die de Schrift be
stempeJt als ~'goddeloozen" en "onrechtvaardigen", waar
onder natuurlijk ook de verworpenen begrepen zljn. 

Bewijs nit Schrift en Confessie: 

A. SCHRIFT. 

PS.145: 9: "De Heere is aan allen goed, en Zijne 
barmhartigheden zijn over aile Zijne werken." 

Matt. 5: 44,45: "Maar ik zeg U, hebt uwe vijanden lief; 
zegentze die u vervloeken; doet weI dengenen die II haten, 
en bidt voor de~enen die II geweld do en en vervolgen; op
dat gij moogt Innderen zijn uws Va del's die in de hemelen 
is, want Hij doet Zijn zon opgaan over boozen en goeden, 
en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen." 

Lukas 6: 35,36: "Maar hebt uwe vijanden lief en doet 
goed en leent zonder iets wedel' te hopen; en uw loon zal 
groot zijn en gij zuIt kinderen des Allerhoogsten zijn; 
want Hij is goedertieren over de ondankbaren en boozen. 
Weest dan barmhartig gelijk oak uw Vader barmhartig is." 

Hand. 14: 16, 17: "Welke in de verledene tijden al de 
heidenen heef! laten wandel en in hunne wegen, hoewel 
Hij nochtans Zichzelve niet onbetnigd gelaten heeft, goed
doende vaI\ den hemel, ons regen en vruchtbare tijden 
gevende, vervnllende onze harten met spijze en vroolijk
heid." 

1 Tim. 4: 10: "Want hiertoe arbeiden wij ook en wor
den gesmaad omdat wij gehoopt hebben op den levenden 
God, die een behonder is aller mensch en, allermeest del' 
geloovigen. " 

Rom. 2: 4: "Of veracht gij den rijkdom Zijner goe
dertierenheid en verdraagzaamheid, en lankmoedigheid, 
niet wetende dat de goedertierenheid Gods n tot bekeering 
leid t." 

Ook teksten, die er op wijzen, dat God met een welge
meend aanbod des heils tot allen komt, toonen dit aan. 
Vergelijk onder meer: 
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Ezech.33: 11: "Zeg tot hen, Zoo waarachtig als ik leef, 
spreekt de Heere, Heere, zoo ik Inst heh in den dood des 
goddeloozen! maar daarin heh ik lust, dat de goddelooze 
zich hekeere van zijnen weg en leve. Bekeert u, bekeert u 
van uwen boozen weg, want waarom zoudt gij 'stervEm 0 

- huis Israels?" /" -
Ezech. 18: 23: "Zou ik eenigszins lust hebben in den 

dood des goddeloozen? spreekt de Heere; is het niet dat 
hij zich bekeert van zijne wegen dat hij leve?" . 

B. BELIJDENIS. 

Dordtsche Leerregels II, 5, en III en IV, 8 en 9, welke 
handelen over de algemeene aanbieding des Evangelies. 
II, 5: "Voorts is de belofte des Evangelies, dat een iege
lijk, die in den gekrnisigden Christus gelooft, niet ver
derve, maar het eeuwige lev en hebbe; welke belofte allen 
volkeren en menschen, tot welke God naar Zijn welbeha
gen Zijn Evangelie zendt, zonder onderscheid moet ver
kondigd en voorgesteld worden, met bevel van bekeering 
en geloof." III en IV, 8 en 9: "Doch zoo velen als er door 
het Evangelie geroepen worden, die worden ernstiglijk ge
roepen. Want God betoont ernstiglijk en waarachtiglijk 
in Zijn Woord wat Hem aangenaam is; namelijk, dat de 
geroepenen tot Hem komen. Hij belooft ook met ernst 
allen die tot Hem komen' en .. gelooven, de rust del' zielen 
en het eeuwige leven .... Dat er velen door de bediening 
des Evangelies geroepen zijnde, niet komen en niet be
keerd worden, daarvan is de schuld niet in het Evangelie, 
noch in Christus, door het Evangelie aangeboden zijnde, 
noch in God, die door het Evangelie roept, en zelfs ook 
dien Hij roept onderscheidene gaven mededeelt." 

Enkele aanhalingen uit Gereformeerde schrijvers uit 
den bloeitijd del' Gereformeerde theologie, om te bewij
zen, dat de. gewraakte uitdrukkingen niet op de Gerefor
meerde lijn liggen: 

Calvijn, lnsti tulie, Boek II, Hoofdstuk II, 16. 
"En niemand he eft hier te vragen wat de boozen die 

geheel van God vervreemd zijn, met den Geest te doen 
hebben. Want dat de Geest Gods gezegd wordt aileen in 
de geloovigen. te won en, zulks moet verstaan worden van 
den Geest der heiligmaking, door welken wii Godc als zijn 
tempelen worden toegehciligd. En desniettegenstaande 
vervult, beweegt, versterkt Hij alles door de kracht van 
dienzelfden Gecst, en zulks volgens de eigendommelijk-' 
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. heid van ieder geslacht, die Hij hetzelve door de wet der 
s0hepping heef! toegeeigend. Indien de Heere gewild 
heef! dat wij zouden worden geholpen door de werkzaam
heid en den dienst der boozen, in de natuurkundige, rede
en wiskunstige en andere hiertoe behoorende wetenschap
pen, zoo laat ons van dezelve gebruik maken; opdat wij 
Gods gaven, in hen ons vanzelf aangeboden, verzuimende, 
niet am onze onachtzaamheid rechtvaardig worden ge
straft." 

Institutie, Boek III, Hoofdstuk XIV, 2. 
"Want wij zien dat Hij hen, die onder de mensch en de 

deugd betraohten, met velerlei zegeningen des tegenwoor
digen levens achtervolgt. Niet dat die uiterlijke gedaante 
der deugd zijn minste weldaad zou verdi en en, Illaar bet 
belieft Hem dus te toonen, hoezeer Hem de ware gerech
tigheid ter harte gaat, dewijl Hij niet duldt dat zelfs de 
uiterlijke en schijnbare hare tijdelijke belooning zou mis
sen. Waarnit voIgt hetgeen we onlangs beleden hebben, 
dat al zulke deugden, of Iiever beellenissen van deugden, 
Gods gaven zijn; want er is niets dat eenigszins loffelijk 
is, dat van ReIn niet vQOrtkonlt." 

Van Maslriehl, Eerste Deel, p. 439: "Hieruit ontstaat 
nu weI een drieerlei liefde God jegens de schepselen: Een 
algemeene, Ps. 104: 31 en 145: 9, waardoor Hij aile dingen 
geschapeu heef!, ouderhoudt en bestiert, Ps. 36: 7, . en 
147: 9. Een gemeene, zich .wel tot de meuschen bijzon
derIijk uitstrekkende, juist weI niet tot aile en een iege
!ijk; maar evenwel tot ailedei, zander onderscheid, zoo
weI verworpenen als uitverkorenen, van wat soort en ge
slacht dezelve oak zijn, aan welke Hij zijne weldaden uit' 
deell, welke vermeldt worden, Heb. 6: 4, 5; 1 Cor. 13:1, 2." 

Punt 2. Met betrekking tot het tweede punt wordt het 
volgende gezegd door de broeders Danhof en Hoeksema: 

Niel Dooperseh maar Gereformeerd (bladz. 33),: "Wij 
verstaan zeer weI dat de zonde nag niel lot volle rijpheid 
is gekomen. Maar wij verklaren dit niet uit een zekere 
stuitende werking Gods, waarvan noeh in de Schrift, noch 
in de BeIijdenisooit.sprake is, maar eenvoudig uit de or
ganische ontwikkeIing der dingen." Bladz. 49: "En ga 
dan eens weer naar onze BeIijdenis. \Vaar spreekt zij van 
een gestuit worden van het proces der zonde? Immers 
nergens. Gij zult tach zeker niet willen beweren\ dat wij 
naar onze Gereformeerde Belij denis zullen moeten geloo-



I 
i 

ACT A S Y NOD I 1924 129 
----- ------------- -"--"------= 

yen en verkondigen, dat de zonde in haar loop gestuit 
wordt?" 

Ook deze uitspraken aeht uwe Comm. in strijd met" de 
Heilige Schrift en met uitspraken der Belijdenisschriften, 
daar valgens Schrift en Confessie vaststaat, dat Goddaar 
de algemeene werkingen Zijns Geestes, zander het hart te 
vernieuwen, de zonde in haar onverhinderd. uitbrek~n be
teugelt, waardoor de menschelijke samenleving l110gelijk 
is gebleven. 

Bewijs uit Schrift en Confessie. 
A. SCHRIFT. 

Gen. 6: 3: "Toen zeide de Heere: MijnGeest zal niet 
in eeuwigheid twisten met den menscb." 

. Psalm 81: 12, 13: "Maar mijn volk heeft mijne stem 
niet gehoord, Israel heef! Mijner niet gewild. Dies heb ik 
het overgegeven in het goeddunken huns harten, dat zij 
wandel den in hunne raadslagen." 

Hand. 7: 42: "En God keerde Zich en gaf hen over, 
dat zij het heir des hemels dienden." 

Rom. 1: 24, 26, 28: "Daarom he eft hen God ook over
gegeven in de hegeerIijkheden hunner harten tot onreinig
heid om hunne lichamen onder elkander te onteeren." 
"Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewe
gingen .... " " .... zoo heeft God hen overgegeven in cen 
verkeerden zin, Oln te do en dingen die niet betanlen." 

2 Thess. 2: 6, 7: "En nu wathem wederhoudt weet giL 
opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd. -Want 
de .verhorgenheid der ongerechtigheid wordt alreede ge
wrocht; alleenlijk, die hem mi wederhoudt, die zal hem 
wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggcdaan 
,:vorden." 

B. BELIJDENIS. 

Nederiandsche Confessie, Art. 13-: "Waarop WI] ons 
verla ten, wetende dat Hij de duivelen in den tOOIll houdt 
en aIle onze vijanden, die ons, zonder Zijne toelatingen 
wiI, niet schad en kunnen." Art. 36: " .... wiIlende, d"t de 
wereid geregeerd worde door wetten en poIitieen, opdat de 
ongebondenheid der menschen bedwongen warde." 

Oak hier laten we een paar aanhalingen uit erkende 
Gereformeerde schrijvers volgen. 

Calvijn, Institutie,Boek II, f\oofdstuk III, 3. 
"Bij veil'nieuwing ontstaat ons hier bijna dezeIfde 

kwestie die voorheen is opgelost. Want in aIle tijden zijn 
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er eenigen geweest die, gedurende hun gansehe leven door 
de leiding del' natuur naar de deugd gestaan hebben, lk 
spreek niet tegen, dat er vele struikelingen in hunne zedell 
aaugemerkt kunnen worden; eehter hebben zij door het 
heoefenen van eerbaarheid blijk gegeven, dat er eenjge 
zuiverheid was in hunne natuur .... Zoo sehijnen dan deJ'
gelijke voorbeelden ons te leeren dat wij niet moeten mec
nen dat des. mensch en natuur geheel en al verdorven is, 
naardien door hare aansporing sommigen niet sleehts 
door uitnemende bedrijven hebben uitgemunt, maar ook 
zich in den gedurigen trein des !evens zeer eerbaar hebben 
gedragen. Doeh hier moeten wij ons herinneren, da t te 
midden van die verdorvenheid der natuur, nag eenigc 
plaats is voor de genade Gods, niet am dezelve weg te ne
men maar te bedwingeu. Want zoo de Heere, na het los
laten der teugels, de harten van een ieder liet dartelen in 
allerlei begeerlijkheden, zou er zonder twijfel niemand 
zijn; die niet met de daad toonen zou, dat op hem met 

. het volste reeht passen, al die kwaden, wegens welke. Pau
lus de gansehe natnur veroordeelt .. " .Daar is geen razend 
dier, dat zoo hevig wordt gedreven; geen stroom hoe snel 
of geweldig, welks overstrooming zoo sterk is. De Heere 
geneest die krankheid in Zijne uitverkorenen, op welke 
wijze die wij straks zullen voorsteIlen; in anderen be
dwingt Hij dle aIleen door het aanleggen van een teugel, 
opdat zij sleehts niet zonden uitbreken, voorzooveel Hij 
voorziet dat noodig is am het geheel del' dingen te onder- . 
houden." 

Van Mastl'icht, II, p. 330: "Evenwel matigt God de 
strengheid van deze geestelijke dood en dienstbaarheid: 
(a) inwendig door eenige eenigszinse overblijfselen van 
het beeld Gods en van de oorspronkelijke ~ereehtigheid~ 
J ak. 3: 9,zoowel ten aanzien van de wijsheld in het ver
stand,. wanneer Hij daaraan overlaat eenige beginselen 
van waarheid, door dewelke 's mensehen oordeel bestiert 
wordt, beide het besehouwende en het betraehtende; en 
weI het eerste, door 'eene kennisse van het besehouwende, 
ware en vaIsche, bij voorbeeld, dat er eell God is, enz,_, 
welke wij in aIle opmerken, die niet geheel en al onzinnig 

,zijn, Rom. 1: 19,21,32; .2: 14, 15; maar van het laatste, 
door de kennisse van het eerlijke en betamelijke, en van 

• 

het oneerlijke en onbetamelijkc, bij voorbeeld, dat God ( 
moet geeerd en gediend wordc'n; dat men elk eenen het 
zijne moet geven; dat men aan eenen anderen niet llloet 
doen, 'twelke wij aan ons niet willen gedaan hebben, ROUE 
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2: 15,. uit welke dingen de natuurlijke conscientie eenige 
krachtontvangt, aldaar: als ten aanziens eene eenigszins 
geneigdheid en overhelling tol het goede in den wille; 
waarlijk weI· een ijdele, vluchtige, ja doode, maar noch
tans ook niet ten eenenmale geene, ja zelfs eene zoodanige, 
datten minslen de hee]d.enissen en gedaanten der deugden 
van aile .s-oed geke1!rd, geeerd en g<;prezen wo~den, ~~ Tim. 
3': 5. BIJ welke dmgen, ten aanZlen van belde, bIJkomt 
eene inwendig beteugelende genade, waardoor de zonde 
zelf weI niet weggenomen of vermindert; maar hare daad 
bedwongen wordt, dat ze niet tot het niterste nitbarste, ja, 
waardoor ook, ten ll1insten diegenen, die meer eerlijk zijn, 
van boozer en gruwelijker schenddaden een afschrik heb
ben, I Cor. 5: 1. (b) Uitwendig, door allerlei hulpmidde
len van Staat, Kerke, Huishouding, 'en Scholen, door de
welke de vrijheid en ongebondenheid der zonde betoomt 
en beteugelt, ja, oak zelfs een aansj:lOring om 't geen ee1'
lijk is te betrachten, bijgedaan wordt." • , , 

Punt 3. 
Met be trekking tot het in punt drie genoemde spreken 

de broeders Hoeksema en Danhof zich aldns uit: 
Niet Doopersch maar Geretormeerd, (bladz. 32) : "Het 

is uwe beschonwing, dat de mensch weI van nature zoo 
bedorven is, dat hij ganschelijk onbekwaam is tot eenig 
goed en geneigd tot aile kwaad. Maar die bedorven na
tuur door Gods algemeene gena de toch weer bekwaam 
wordt om positief goed te doen. En wij spreken het met 
aile vrijmoedigheid uit, dat juist ditlaatste noch naar Be
lijdenis, nochnaar de Schrift·is . .Het is juist deze beschbu
wing, die de oogen sluitvoor de .Schrift." 

Van Zonde en Genade (bladz. 133): "Hierbij nu rijzen 
"tal van vragen, waarvan weI de voornaam-ste de~e is, hoe 
iemand die dood is, nog werkingen kan doen, en hoe het 
stuiten der zonde door de gemeenegratie er toe lei den 
kan, dat niet aileen de zonde uitblijft of minder wordt, 
maar dat hij ook iets positief goeds doet,zij het dan ook 
slechts in burgerlijk gerechtigen zin." Bladz. 163: "Kan 
men dan nog spreken van een zeker goed, dat nog in den 
gevallen mensch overbleef? Het word t immers al slech
ter "Inct hem." 

Evenals de vorige, acht uwe Comm. ook deze uitspra
ken in strij d te zijn met de Heilige Schrift en met onze 
Belijdenisschriften, daar het volgens Schrjft en Confessie 
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vaststaat, dat God, zonder het hart te vernienwen, zooda
nigen invloed op den mensch oefent, dat deze in staat gc
steld wordt burgerlijk goed te doen. 

Bewijs nit Schrift en Confessie. 
A. ' SCHRIFT. 

2 Kon. 10: 29,30: "Maar van de zonden van Jerobeam, 
. den zoon van Ne!>at, die Israel zondigen de,eel, na te vol
gen, week Jehu met af, te weten, van de gouden kalveren, 
die te Bethel en te Dan waren. De Heere dan zeide tot 
Jehu: Daarom dat gij welgedaan hebt, doende wat recht 
is in mijne oogen, en hebt aan het Imis van' Achab gedaan 
naar alIes wat in mijn hart was, zulIen uw zonen tot het 
vierde gelid op den troon van Israel zitten." 

2 Kon. 12: 2: "En Joas deed wat recht was in de oogen 
des Heeren, al zijnedagen, in dewelke de priester Jojada 
hem onderwees." (Vol. 2 Kron.l14J; 17-25.) 

2 Kon. 14: 3: "En, hij (Am~tt.) deed wat recht was 
in de oogen des Heeren, nochtans niet gelijk zijn vader 
David." (V gl. 2 Kron. 25: 2.) "En hij deed wal reehl was 
in de oogen des Heeren, doch niet met een volkomen hart." 
(Vgl. verzen 14-16,20, 27.) 

Lukas 6: 33: "En indien gijgoed dOet dengenen die u 
goeddoen, wal dank hebt gij? Want ook de zondaars 
'doen hetzelfde." 

Rom. 2: 14: "Want wanneer de heidenen, die de wet 
niet hebben, van nature do en de dingen die der wet zijn, 
deze, de wet niet hebbende, zijn zichzelven een 'vet." 
(V gl. vers. 13. Ook Rom. 10: 5 en Gal. 3: 12:) 

B. BELjJDENIS. 

Canones III en IV, 4, waar wij belijden: "WeI is waar, 
dat na den val in den mensch eenig lichtder nalunr nog 
overgebleven is, waardoor hij behoudt eenige kennis van 
God, van de natuurlijke dingen, van het onderscheid tus
schen hetf;{een betamelijk en onbetamelijk is, en ook be
loont eemge betrachting tot de deugd en tot uiterlijke 
tucht." 

N ederlandsche Confessie, Art. 36 : " .... en hierin ver
werpen wij .... aIle degenen, die .... verwarren deeer
baarheid, die God onder de menschen gesteld heeft." 

Wederom laten we hier eenige aanhalingen nit erkendc 
Gereformeerde theologen volgen. AlIereerst verwijzcll 
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we hier naar de reeds geciteerde aanhalingen nit Calvi,tn 
en naar de laatste nit Yan Mastricht. 

Zie verder: 
Ursinus, Schatboek, Zondag III: "Van een onbeke'~rde 

wordt geleerd, dathij zoo verdorven is, dat hij ganschelijk 
onbelnvaanl is tot eenig goed; om dit te verstaan 1110-2t 
lllen wet en, wat van goed en ~10edanig een onbekwamn
heid hier gesproken wordt. Daar is dri,eerlei goed: (1) Na
tuurlijk, als eten, drinken, wandelen, staan, zitten; (2) 
Burgerlijk, als koopen, verkoopen, recht doen, eenige ken
nis leeren of oefenen, en dergelijke meer, die tot bevor
dering van onze tijdelijk welzijn dienen; (3) Daar is ook 
een geestelijk en bovennatuurlijk goed, hetwelk volstrekl 
noodig is, om het eeuwige leven deelachtig te worden. En 
bestaat daarin, dat men zich van harte tot God bekecre, 
in Christus geloove. Welk Iaa!s!e hier bedoeld' word!: in 
he! ander kan een onbekeerde boven een wedergeborene 
zelfs verre uitmullten, hoewel ze deze (als. een -geillcene 
gave) noch!ans van God hebben. Zie 2 Cor. 3: 5; Jak. 1: 
17; Ex. 31: 2; Provo 16: 1." . 

Van Mastricht I, p. 458: "De Gereformeerden erken
nen weI, da! een onwedergeborene, buiten de zaligma
kende genade, konne niet wederstaan den H. Geast onl
kennenderwijze, gelijkerwijze geschiedt, bij voorbeeldt, in 
den slaap; dat hlj insgelijks op eenigerhandewijze Gods 
Woord kan hooren, uitwendig bidden, de sacramenten 
ontvangen, enz., doch zij do en er bij, dat ook zelfs deze 
dingen niet geschieden aileen door de kracht van den 
vrijenwille; maar door Gods gcmeene genade, welke oak 
zelfs in de onherborenen het werk werk!, al wat er in hnn 
is, ofal wat er van hun voortgebracht wordt, van het zede- ' 
lijk goede. Bij voorbeeldt, al wat er)n BezaleeI was vall 
zijllnatuurlijke komst, Ex. 31: 2,3, al wat er was van het 
zedelijk goedt in die genen, die gezegd worden verlicht 
te zijn door den Heiligcn Geest, gesmaakt te hebben het 
goede woordt Gods, cnde de krachten der toekomende 
eeuwe. Heb. 6: 4, 5." . 

Ibid., II, p. 330: "Doch de willekeur, zedelijkerwijze, 
beschouwt zijnde, moet getoetsten onderzocht worden ten 
aanzien van eell vierderlei goedt; en dan oak ten aanzien 
van een vierderlei staat. Daar is een natuurlijk goedt, 

. bij voorbeeld eten, drinken, redevoeren; daar is een bur
gerlijk goed!, als beleefd en vriendelijk te handelen en Olll 

te gaan Illet den naaste, niemandt te beleedigen; daar is 
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eenzedelijk of kerkelijk goedt" als, den Godsdienst naar
stig bij te wonen, gebeden te doen, zich van grove misda, 
den te onthonden, Lnk 18: 11, 12; en een geestelijk goedt, 
bij voorbeeldt, geloove, bope, enz, En daar wordt ook een 
vierd'erlei staat des menschen gewoonlijk erkent. III den 
staat der rechtheit heeft de vrile wille konnen do en aller
hande goedt, en ook kwaat; in den staat der zonde kan de
zelve weI doen een natunrlijk, bnrgerlijk, en zedelijk 
go edt, maar niet een geestelijk go edt, 't welke met de za
ligheid gevoegd is; in den staat der genade kan de mensch 
allerlei goedt en kwaadt doen; in den staat der heerlijk
heit het goede aileen." 

IV. In verb and met de instructies, die er op aandrin
gen, dat de Synode zich over de leer der algemeene genade 
alszoodanig uitspreke, of een Connnissie benoemc om 
deze algemeene zaak in stu die te nemen, adviseert uwe ' 
Comm. ,der Synode als voIgt: ' 

a) Om thaus geeu uitspraak te do en betreffende het 
standpunt der Kerk inzake het leerstuk der alge
meene genade of semeene gratie in al hare gekdin
gen. Zulk een Ultspraak zou verohderstellen, dat 
dit stuk tot in aile bijzonderheden reeds was door
gedacht en ontwikkeld, wat zeker weI allerminst 
het geval is. De noodige voorstudie ontbreekt ten de
zen nagenoeg gehee!. Bijgevolg is er dan ook in 
de Gereformeerde Kerken nog volstrekt geen "com
Illunis opinio" in deze zaak. 

b) Onl evelunin een cOlnln'issle te benoenlen, die de 
zaak der gelneene gratie in stu die neenl.i, om zoo
doende te komen tot de formuleering van een dog
ma betreffende dit stuk, dat straks in de Belijdenis 
zou kunnen worden opgenomen (Instructie Muske-
gon): ' 
(1) Omdat dogmas niet gemaakt, maar uit den 

strijd der meeningen geboren worden, en het 
dus ge,,7enscht is, dat er aail het vaststellen van 
een dogma een lange gedachtenwisseling voor
afga. De deelneming aan zulk eene gedachten
wisseling moet zoo ajgemeen mogelijk zi.in, en 
dient niet beperkt te zijn tot een enkele ker
kengroep; 

(2) Omdat een waarheid eerst helder in het bewust
zijn der kerk in het algemeen of van een be-
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paalde kerkengroep in het hijzonder moet le
ven, eer de kerk zulk een waarheid in hare 
Confessie kan belijden. Het kan niet gezegd 
worden, dat deze noodzakeIijke voorwaarde nu 
reeds aanwezig is, of- na verloop van twee of 
vier jaren, aanwezig zal .zijn. 

c) Doch om er bij de leiders van ons volk, zoo predi
kanten als professoren, op aan te dringen, dat zij 
bet leerstuk del' Gemeene Gratie in nadere studie 
nemen, en zich de problemen, die daardoor nair 
voren gebracht worden, nauwkeurig i.ndenken en 
ons volk voorhouden in lezingenen geschriften·. 
Het is zeer wenscheIijk, dat niet een enkele of een 
klein getal zich tot deze taak zette, maar dat velen 
er aan deel nenlen. 

Gronden:-
(a) Dit zal op de meest natuurlijke wijze kunnen 

leiden tot een vruchtbare discussie over het 
stuk der Gemeene Gratie, en zulk een credach
tewisselillg is de ollmisbare voor,vaard'e voor 
de ontwikkeling dezer waarheid; 

(b) Het zal de aandacht van ons volk meer bij dit 
leerstuk bepalen, zijn inzicht daarin verhelde
ren en de beteekenis 'er van doen gevoelen, zoo
dat het zich in loenemende mate bewust word I 
van ditdeel van zijn geloofsinhoud; 

(c) Hel zal na verloop van enkele jaren ongelwij
feid leiden tot een "cOlnlnunis opinio" in de
zen, en alzoo de loesland in onze kerk do en 
rijpen voor een gemeenschappelijk beliJden 
belreffendede Gemeene Gratie. 

NAWOORD 
Nadal de Synode in den gees I van bovengegeven ad

vies heef! besloten, .zou uwe Comm. der Synode in over
weging willen geven een geluigenis van den volgenden in
houd lot de kerken Ie doen uitgaan: 

"'Nu de Synode zich heef! uilgesproken over een drie
lal punlen, die bij de loochening van de Gemeene Gralte 
in hel gedrang kwamen, en daarmede die loochening in 
beginsel veroordeelde, gevoelt zij zich levens gedrongen, 
om onze kerken en vooral hare lei del's mel allen ernsl Ie 
waarschuwen legen aIle eenzijdig drijve~l en dus misbrui-
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ken van het leerstuk der Gemeene Gratie. Er bestaat ten 
dezen een niet te miskennen gevaar. Toen Dr. Kuyper zijn 
111011Ulnentaal werle over <lit onderwerp schreef. toonde hi,i 
'zich reeds bewust te zijn van het gevaar, dat sOlllmigen 
zich er door zonden laten verleiden tot een zich verliezen 
in de wereld. En de geschiedenis heef! l'eeds bewczen 
dat dit gevaar meer dan denkbeeldig was. Oak Dr. Ba
vinck lIeef! in zijnDogmatiek aan dat aevaar herinnerd. 

"Als wij de geestes-stroomingen van den tegenwoordi
gen tijd random ons nagaan, valt het niet te ontkennen, 
dat er veel meer gevaar bestaat Vaal' wereldgelijkvormig
heid dan Vaal' wcreldvluchl. De liberale theologie van den 
tegenwoordigen tijd wischt feitelijk de grenzen tusschen 
de Kerk en de wereld uil. De groote beteekenis van de 
Kerk wordt door velen hoe langer hoe meer gezocht in 
het sociale leven. Het besef van een geestelijk-zedelijke 
antithese verzwakt in toencmende mate in het bewustzijn 
van velen en maakt plaats VDor een vaag gevoel van e·en 
algemeene broederschap. De prediking beweegt zich 
grootelijks aan de peripherie van het leven, en dringt niet 
door tot het geestelijk centrum. De leer del' bijzonderc 
genade in Christus word! hoe langer hoe meer 01' den ach
tergrond gedrongen. Er is een sterke zncht, am de thoolo
gie in overeenstelnming te brengen Inet een wetensehap, 
die in dienst staat van het ongeloof. Door de pers en door 
allerlei uitvindingen en ontdekkingen, die 01' zichzelf ze
ker als gaven Gods Ie waardeeren zijn, wordl cen groat 
deel van de zondige wereld ingedragen in onze Christe
Jijke gezinnen. 

"Om al deze en meerdergelijke invloeden, die van aile 
zijden 01' ons inwerken, is hel gebiedend noodzakelijk, dat 
de Kerk in dezen de wacht belrekke bij het beginsel; en 
dal zij, oak bij haar vasthouden aan het leerstuk der Ge
mecne Gratie, met hand en tand de geestelijk-zedelijke 
antithese handhave. Nimmer late zij hare pre diking ver
loopen in socia Ie verhandelingen of literarische beschou
wingen. Zij wakeer Vaal', dat Christus gekruisigd en 01'
gestaan steeds het middenpunt del' pre diking zij. Zander 
aflaten houde zij vast aan het beginsel, dal Gods volk een 
bijzonder volk is, lev en de nit eigen war tel, den worlel des 
geloofs. En met heiligen ernst roepe zij aldoor in predi
king en geschrifte ons yolk, en va oral onze j eugdigen toe: 
':Wordt dezer ·wereld niet gelijkvonnig, lHaar ,vordt ver
anderd door de vernienwing uws gemoeds, opdat gij 
lUoagl beproeven welke de goede en wclbehagelijke en 
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volmaakte wi! Gods zij.' Dit zal onder den zegen des Hee
ren onze kerken bewaren voor een wereldgelijkvormig
heid, die allen geestelijken gloed dooft, en die de Kerk van 
haar kracht en haar sieraad berooft." 

Met eerbied onderworpen, 
Uwe C0I11Inis"sie, 

Y. P. DE JONG, President 
CLARE'NCE BOUMA, Rapporteur 
E. F. J. VAN HALSEMA 
A. BLIEK 
T. VANDER ARK 
S. DEKKER 
J. VERBRUGGE 
J. T. BRANDSMA 
L. BERKHOF, Adviseur. 

Voor kenn;sgev;ng aangenomen. 

ARTIKEL 101 
Deze zitting word! gesloten met dankzegging bij 

monde van Ds. P. Yff. 

NEGENTIENDE ZITTING, WOENSDAGVOORMIDDAG, 
'2JULl . 

ARTIKEL 102 
Ds. W. D. Vander Werp Iaat zingen Psalm 133: 1, 3, en 

gaat voor in gebed. N adat nog gezongen is Psalm 122: 3, 
leest Ds. H. J. Kniper 1 Cor. 3 en gaat voor ingebed. 

ARTIKEL 103 
De notnlen der zestiende en zeventiende zitting worden 

gelezen en goedgekeurd. 

ARTIKEL 104 
Behandeling van het Rapport der Comm. van Praead- ,_ 

vies in re Algemeene Genade (vgl. Art. 100) : 
B. Het Oordeel der Comm. over de Ingekomen 

Stukken: 
Het advies der Comm. betrefrende Stuk 19, Stuk 20, 

Stuk 21, en Stuk 22, dat deze n;et wettig ter Synodale tatel 
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zijn, wordt door de Synode, op de door de Comm. aange
geven gronden, aangenpmen. 

Het advies van de meerderheid del' Comm. betreffende 
I, II, en III, dat de hieronder genoemde stukken wetfig ter 
Synodale tatel zijn, wordt door de Synode, op de door de 
meerderheid der Comm. aangevoerde gronden, aange
nomen. 

He! advies der Comm. inzake het onder IV genoemde 
stuk, dat dit wettig ter Synodale tatel is, wordt door de 
Synode, op de door de Comm. flangevoerde gronden, aan
genom en. 

ARTIKEL 105 

De Praeses deelt me de, dat Dr. H. Beets de benoeming 
tot hoofdredactenr van The Banner aanneemt. (Art. 72.) 

Met dank voor kennisgeving aangenomen. 

ARTIKEL 106 

Oud.'H. J. Dornbos sluit deze zitting met dankzegging. 

TWINTIGSTE ZITTING, WOENSDAGNAMIDDAG, 2 JULI 
ARTIKEL 107 

Met gebe,d geopend door Dr. S. Volbeda, nadat gezon
gen is Psalm 119: 1. 

ARTIKEL 108 

Voortzetting van de behandeling van het Rapport del' 
Commissie in re Algemeene Genade: 

Het advies del' Comm. betrefrende het onder B, V~ ge
noemde stuk, ,dat dit wettig ter Synodale tafel is, wordt 
aangenomen, op dezen grond: 

"Classis Grand Rapids West sprak op goede gronden ' 
uit, dat Ds. Van Baalen met dit bezwaarschrift zich tot de 
Synode diendete wenden." 

De tweede grond door de Comll1. aangevoerd vervalt. 
C. Advies der Commis .• ie in het Algemeen: 
II. Het oordeel del' Comm., dat de Synode sommige 
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punten betreffende het betrokken leerstuk dientuit Ie 
schakelen, namelijk: 

(1) Wat we vinden in de Instructie van Classis Grand 
Rapids Oost onder punten 2, 5, en 6, en in het be
zwaarschrift van Rev. Van Baalen onder punt B, 
betreffende de voorstelling der leeraren H. 0 anhof 
en H. Hoeksema van de verkiezing en de verwer
ping, van des mensch en verantwoordelijkheid, de 
Voorzienigheid God.s en de regeering aller dingen; 

(2) Wat gevonden wordt onder punt II van Rev. Van 
der Mey's bezwaarschrift ten opzichte van Rev. H. 
Hoeksema's eenzijdig nadruk leggen 01' den eeu
wigen raad Gods en in het algemeen 01' den god
delijken factor; 

(3) Wat ons gezegd wordt inzake "onvoldoende evan
gelie-prediking" van Rev. H. Hoeksema in het be
zwaarschrift van Rev. Vander Mey, punt IV; 

(4) Wat gezegd wordt betreffende het krachteloos ms
ken van de tweede tafel der wet in het bezwaar
schrift van Rev. Van der Mey, punt V; en 

(5) Wat we vinden betreffende "lichtvaardige beschul
digingen" tegen ambtsdragers in het bezwaar
schrift van Rev. Van Baalen, punt E,-

wordt door de Synode aangenomen, 01' de door de Comm. 
aangevoerde gronden, behalve dat de Synode onder plint 
3 den tweeden grond b) laat vervallen. 

ARTIKEL 109 
. Rev. H. Hoeksema verzoekt het woord om zijn zaak 

toe te lichten. Besl6ten hem daartoe aIle gelegenheid te 
geven in de avondzitting, te beginnen om half acht. 

ARTIKEL 110 
Het volgende protest wordt ingediend en door de Sy

node voorkennisgeving aangenomen (vgl. Art. 15) : 
"Ondergeteekenden protesteeren tegen de benoeming 

van Ds. H. Kuiper als lid van de Commissie van Praead
vies in de Sioux Center zaak, nu voor de Synode. 

Grond voor ditprotest is: 
a) Het geldt hier bijzonder de beoordeeling van het 

al of niet wettige van de organisatie van de ge
meente Sioux Center II en de uitDoering daarDan 
door de Classic ale Commissie van Classis Sioux 
Center; 
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b) Classis Sioux Center heeft de organisatie van Sioux 
Center II, uitgeuoerd door hare Classic ale Commis
sie, niet geapprobeerd, maar ,de zaak venvezen naar 
deze Synode; 

c) In die Classicale Cammissie had Ds. H. Kuiper des
tij ds zitting en is dus oak zijn werk, als lid dezer 
Commissie, niet geapprobeerd door de Classis; 

d)· En waar nn Ds. H. Kuiper benoemd is in de Comm. 
van Praeadvies in de Siaux Center zaak, daar is 
het zijn taak om me de te oordeelen en uitspraak te 
doen over een zaak waarin hijzel{ aIs een der par
tijen betrakken is, hetwelk naar ans aordeel, geheel 
strijdig is met recht en billijkheid. 

JOHN 'HAVEMAN 
J. J. WEER SiNG 
A. H. BRAT." 

Als antwaord op dit pratest besluit de Synode uit te 
spreken: 

a) Dat de Cammissie inzake Siaux Center, daar de va-. 
rige Synade benaemd, niet verplichl was am de tae
stemming der Classis af Classicale Commissie te 
vragen in Qe stichting der Tweede Gemeente te 
Siaux Center, dach beleefdheidshalve de hulp der ' 
Classicale Commissie heef! ingeraepen, en dat daar
am het al af niet deelnemen'der Classicale Cammis
sie in de organisatie dezer gemeente van weinigbe
teekenis was; 

b) Al de afgevaardigden van Classis Sioux Center 
hebben ap deze Synade avervlaedige gelegenheid ge
had am het pratest hunner Classis in de zaak Siaux 
Center II tae te lichten, zoawel ap de vergaderingen 
der Cammissie van Praeadvies (uit zeven leden be
staande) als in de behandeling dezer zaak ler Sy
nade. Nach de Cammissie van Praeadvies, nach de 
Synade was dus afhankelijk van de taelichting daor 
Rev. Herman Kuiper gegeven. Het zaU aok een be
Jeediging zijn am het advies van een Synadale Cam
missie van Praeadvies Ie beschauwen als het advies 
door een lid van zulk een Comll1issie aan de overige 
leden apgedro.ngen; 

c) De bewering dal Rev. Herman Kuiper zelf zou aor
deelen en uitspraak do en als een der betrakken par
tijen in deze zaak, zou evenzeer gelden van al de 
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afgevaardigdenvan Classis Sioux Center, zoowel in 
de behandeliug dezer zaak op de Synode als in de 
finale stemming over deze kwestie. . .. 

ARTIKEL 111 
Deze zitting wordt met dankzegging gesloten door Ond. 

P. Vauden Berg. . 

EEN.~N·TWINTIGSTE ZITTING, WOENSDAGAVOND, 
2 JULl 

ARTIKEL 112 
Nadat gezongen is Psalm 119: 83 en Psalm 43: 3, 4, 

opent Ds. M. Vander Heide deze zitting met gebed. 

ARTIKEL 113 
Voortzetting van de bchandeling van het Rapport der 

Comm. van Praeadvies in re Algemeene Genade. ' 
Ds. H. Hoeksema hondt een toespraak van anderhalf 

nur lang, waarin hij zijn standpunt der Synode duidclijk 
zoekt te maken. 

ARTIKEL 114 
Ds. P. Jonker, Jr., slni! deze zitting met dankzegging,· 

nadat gezongen is Psalm 89: 8. 

TWEE·EN·TWINTIGSTE . ZITTING, DONDERDAG· 
VOORMIDDAG, 3 JULl 

ARTIKEL 115 
Nadat gezongen is Psalm 25: 2, gaat Ds. D, H. Krom

minga voor in gebed. Ds. C. Holtrop leest voor Hand. 6: 
8-15, laat zingen Psalm 42: 7, en gaat voor in gebed. 

ARTIKEL 116 
De notulen der achttiende, negentiende, twintigste, eo. 

een.en.twintigste zitting worden gelezen en goedgekeurd. 

ARTIKEL 117 
Voortzelting van de behandeling van het Rapport der 

Comm. van Praeadvies in re Algemeene Gellade. 
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01' verzoek der Synode spreekt thans Ds. H. Danhof 
de vergadering toe am lieht te verspreiden over het stand
punt door hem en Ds. H. Hoeksema ingenomen. 

Na de pauze spreekt Ds. J. K. Van Baalen de Synode 
toe am zijn bezwaarsehrift tegen de beide bovengenoemde 
broeders ingebraeht toe te liehten. 

ARTIKEL 118 

. Deze zitting wordt gesloten met dankzegging bij monde 
van Oud. P. Tolsma. . . 

DRIE,EN;TWINTIGSTE ZITTING, DONDERDAG· 
NAMIDDAG, 3 JULI 

ARTIKEL 119 

Oud. D. Velzen laat zingen Psalm 119: 3, en gaat va or 
in gebed. 

ARTIKEL 120 

De behandeling van het Rapport der Comm. van Prae
advies inzake Algemeene Genade wordt voortgezet. 

Het eerste van de drie punten onder III, waarover de 
Synode, naar het oordeel der Commissie, zich meer spe
ciaal dient uit te spreken, n.!. de gunstige gezindheid Gods 
jegens aile menschen en nie! aileen jegens de uituerlwre
nen, wordt in den breede besproken. 

Het.volgende voorst~l wordt ingediend: 
"De Synode. spreekluit. dut het volgens de Belij denis 

en de H. Sehrift vast staal, niet alleen dat God loornt over 
de' verworpenen vanwegc hun zonde, 'lnaar evenzeer, dat 
God gnnstig gezind is jegens en zegeningen schenkt uan 
hen, die de Sehrift 'goddeloozen' en 'onreehtvaardigen' 
noemt, onder wie natnurlijk oak de verworpenen begrepen 
zijn. Bewijs uit de Confessie: Dordtsehe Leerregels, II, 5; 
III, IV, 8, 9.. Bewijs nit de H. Sehrift: Ps. 145: 9; Matt. 5: 
44, 45; Lnkas 6:35, 36; Hand. 14: 16, 17; 1 Tim. 4: 10; 
Rom. 2: 4, 5; Ezech. 33: 11; Ezech.18: 23." 

Onder de bespreking van dit voorstel is de tijd van 
sluiting aangebroken. 
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ARTIKEL 121 
Een brief van Dr. M. J. Wyngaarden wordt voorgele~ 

zen. in hoofdzaak van denzeIfden inhoud als het telegram 
vermeld onder Art. 79. 

Inzake zijn verzoek om indien de Synode besluit, dat 
hij zijn arbeid aan onze School in September zal beginnen, 
dan later een jaar "leave of absence" temogen ontvan
gen, wordt besloten, dit in hand en van het Curatorium te 
leggen. (V gi. Artt. 76, 79.) 
. VerdeI' wordt besloten de regeling van den arbeid del' 

llleuwbenoemde hoogleeraren en hun bevestiging aan het 
Cnratorium Contractum op te dragen. 

ARTIKEL 122 
Nadat nog besloten is een avondzitting te houden, sluit 

. Oud. H. Vander Riet met dankzeggiDg. 

VIER-EN-TWINTIGSTE ZITTING, DONDERDAG
AVOND, 3 JULI 
ARTIKEL 123 

Ds. A. H. Brat opent deze zitting met het laten zingen 
van Psalm 89: 1 en gebed. 

ARTIKEL 124 
De bespreking van het voorstel (vgi. Art. 120) inzake 

het eerste van de drie punten onder III in het Rapport del' 
Comm. van Praeadvies in re Algemeene Genade wordt 
voortgezet. 

Een substituul-voorstel wordt ingediend van den vol-
genden inhoud: . , 

"De Synode, het advies van de Comm. van Praeadvies 
inzake de protesten en bezwaarschriften tegen de opvat
ting van de broeders Danhof en Hoeksema ingebracht, 
overwogen hebbende, besluit van de Gemeene Gratie zaak 
thans af te stapp en met de ernstige vermaning, dat men 
grondige studie zal maken van deze materie, doch in den 
geest del' br\lederIijke liefde en waardeering van weers
zijden. 

"Opdat deze grondige studie uitgevoerd zal worden, be-. 
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sluil de Synode tothet benoemen van een alzijdige com
missie, waarin oak Dss. Danhof en Hoeksema zitting zul
len hebben, die de volgende Synode zal dienen met na
dere inlichting omtrent di! veelbeteekenend vraagstuk. 

"Ten slotte spreekt de Synode uit, dat de protestanten, 
(wier goede bedoelingen in het indienen hunner protest en 
zij wa!,rdeert), met di! besluit behooren tevreden te zijn 
en er iI1 behooren te berusten, aangezien de Synode van 

.oordeel is, dat de tijd nog niet rijp is om een natlere uit
spraak Ie do en over het vraagstuk, waarvoor de Synode 
door de protestantcn geplaatst is." 

ARTIKEL 125 fit 

Onder de bespreking van het bovcnstaande voorstel is 
de tijd om te verdagen aangebroken. 

Besloten te verdagen tot Maandagnamiddag half twee. 
Deze zitting wordt gesloten door Ds. J. Noordewier met 

dankzegging. . 

VIJF-EN-TWINTIGSTE ZlTTING, MAANDAG
NAMIDDAG, 7 JULI 

ARTIKEL 126 
De "devotional exercises" worden geleid door Dss. D. 

Zwier en J. Dolfin. Eerstgenoemde laat zingen Psalm 25: 
4,5, leest Ef. 4: 1-16, en gaat voor in gebed. Laatstge-
noemde leest Joh. 6: 60 vv. en gaat voor in gebed. 

ARTIKEL 127 
Appel wordt gehouden, waarbij blijkt, dat Oud.S. E. 

Greydanus van Classis Hackensack absent is, en dat de 
volgende Secundi aanwezig zijn in plaats vande Primi: 
Van Classis Grand Rapids Oost, Oud. L. Groeneveld voor 
Oud. J. M. Vander Wal; van Classis Grand Rapids West, 
Oud. B. De Korne vour Oud. G. J. Rooks; van Classis Zee
land, Ds. K. W. Fortuin voor Ds. W. D. V,mder Werp. 

De voor het eerst aanwezige broeders betuigen door op 
te staan hun in stemming met de"OpenlijkeVerklaring". 

ARTIKEL 128 
De notulen der twee-en-twintigste, drie-J,n'-twintigste 

en vier-en-twintigste zitting worden gelezen en na eone 
aanvulling goedgekeurd. 
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ARTIKEL 129 
De behandeling van het Rapport der Comm. van Prae

advies inzake Algemeelle Gellade wordt voortgezet. 
De rapportenr del' Comm., Dr. C. Bouma, spreek! de 

vergadering toe tot toelichting van het rapport, en neemt 
daarmee het grootste deel der namiddagzitting in beslag. 

Besloten wordt over het substituut-voorstel (zie Art. 
124) Ie stemmen. Ds. H. Danhof geeft kennis, ;dat hij zieh. 
het recht voorbehoudt tegen dit besluit te Iirotesteeren 
(zie verder Art. 149). 
c' Het substituut-voorstel wordt veJ'worpell. 

Een nieuw. substituut-voorstel wordt ingediend en in 
behandeling genomen (zie verder Art. 132). 

ARTIKEL 130 
Nadal nogbesloten is een avondzitting te houden, sluit 

Oud. M. Klapmu!s deze zitting met dankzegging. 

ZES-EN-TWINTINGSTE ZITTING, MAANDAGAVOND, 
7 JULI 

ARTIKEL 131 
Deze zitting word! me! gebed geopend door Ds . .T. J. 

. Weersing, nada! gezongen is Psalm 86: 6. 

ARTIKEL 132 
De behandeling van het nieuwe substitulll-voors!el 

(zie Art. 129) word! voortgezet. 
De verschillende punten van dit voorstel worden na 

eenige wijzigingen te hebben ondergaan, ten sloUe aldus 
vastgesteld en aallgellomell: 

"I. De Synode overwogen hebbende dat dee) van hel 
Advies del' Commissie ill hel Algemeell, hetwelk voorkomt 
onder punt III onder het hoofd: Behandeling del' Dl'il; 
Punten, komt tot de volgende conclusies: 

"A. Aangaande het eerstepunt, rakende de gllllStigC 
gezilldheid Gods jegells de mellsehheid illhet algemeen, 
ell lliet alleell jegells de uitverkorellell, spreekt de Syuode 
uit dat volgens Schrift en Confessie het vaslstaat, dat er, 
behalve de zaligmakende genade Gods bewezen aIleen aan 
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de uitverkorenen ten eeuwigen leven, oak een zekere gunst 
of genade Gods is, die Hij beloont aan Zijn schepselen in 
het algemeen. Dit blijkt nit de aangehaalde Schriftuur
plaatsen en nil de Dordlsche Leerregels II, 5, en III en IV, 
8 en 9, waar gehandeldwordt van de.algemeene aanbie
ding des Evangelies; terwijl het uit de aangehaalde nit
spraken van Geref. schrijvers uit oen bloeitijd der Geref. 
theologie bovendien blijkt, dat onze Gereformeerde vade
ren van oudsher dit gevoelen -hebben voorgestaan." 

Aldus wordt besloten. 

"E. Aangaande het tweede punt, rakende de beteu;; 
geling der zonde in het leven van den enkelen mensch, en 
in de samenleving, verklaart de .Synode dat er volgens 
Schrift en Confessie zulk eene beteugeling der zonde is. 
Dit blijlct uit de aangehaalde Schrif!uurplaalsen en nit de 
Nederlandsche Geloofsbelijdenis, Art!. 13 en 36, waar ge
leerd wordt dat God door de algemeene werkingen Zijns. 
Geestes, zonder het hart te vernieuwen, de zonde in haar 
onverhinder'd uitbreken beteugelt, waardoor de mensche
lijke samenleving mogelijk is gebleven; terwijl het uit de 
aangehaalde uitspraken van Geref. schrijvers uit den 
bloeitijd der Geref. theologie bovendien blijkt, dat onze 
Gereformeerde vaderen van oudsher dit gevoelen hebben 
voorgestaan. " 

Aldus wordt besloten. 

Ds. A. Wassink geef! kennis dathij zich niet kan ver
eenigen met en daarom protesteert tegen de uitdrukking. 
"door de algemeene werkingen Zijns Geestes." (Zie Art. 
149.) . 

"c. Aangaande het derde punt, rakende het doen van 
zoogenaamde burgerlijke gel'echtigheid door, de onweder
gebol'enen, verklaart de Synode dat volgens Schrift en 
Confessie onwedergeborenen, hoewel onbekwaam' tot 
eenig zaligmakend gbed (Dordtsche Leerregels, III, IV, 3),. 
zulk burgerlijk goed kunnen doen. Dit blijkt uit de aan
gehaalde Schriftuurplaatsen, en uit de Dordtsche Leerre
gels, III en IV, 4, en de Nederlandsche Geloofsbelijdenis,. 
Art. 36, waar geleerd wordt, dat God zonder het hart te 
vernieuwen zoodanigen illvloed op den Inensch oefent,. 
dat deze in staat gesteld wordt burgerlijk goed te do en ;. 
terwijI het uit de aangehaalde uitspraken der Gerefor
meerde schrijvers uit den blocitijd der Geref. theologie, 
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bovendien blijkt, dat onZe Gereformeerde vadereD van 
ondsher dit gevoelen hebben voorgestaan." 

Aldus wordt beslofen. 

"II. De Synode spreckt uit dat onderscheiden uit
drukkingen in de geschriften van de leeraren I:I. Danhof 
en H. Hoeksema niet weI te rijmen zijn met wat Schrift en 
Confessie ons leeren aangaande de drie punten bovenge
noemd. Ook oordeelt de Synode dat genoemde leeraren 
in hunne geschriften enkele sterke uitdrukkingen gebrui
ken waaruit blijkt dat ze in hunne voorstelling der waar
heid niet genoegzaam rekening honden met de wijze 
waarop onze Belij denisschriften zich uitspreken,en voor- , 
al niet met punt I van de Utrechtsche Conelusies. 

"Aan de andere zijde spreekt de Synode uitdat ge
noemde leeraren in hunne geschriften volgens hun eigen 
herhaalde verklaringen niet anders willen en bedoelen 
dan de Gereformeerde leer, de leer der Heilige Schrift, en 
van onze Belijdenisschriffen, te leeren, en te verdedigen, 
terwijl het niet kan worden ontkend, dat zij in de grond
waarheden, zooals die in onze Belijdenisschriften gefor
muleerd zijn, Gereforlneerd zijn, al is het ook met een 
neiging tot eenzij digheid/' 

Aldus wordt besloten. 

"III./ Met het oog 01' de afwijkende gevoelens van de 
leeraren H. Danhof en H. Hoeksema inzake de drie boven
genoemde punten, en met het oog 01' den strij d 'die in onze 
kerken over het leerstuk der uemeene Gratie of AIge
Inecne Genade is ontbrand, vermaant de Synode de beide 
broederen om zich in prediking en geschrifte te houden 
aan het standpunt onzer Belijdenis inzake de drie bespro, 
ken punten, en tevens vermaant zij de broeders en de ker-' 
ken in het algemeen zich te wachten voor aile eenzijdig
heid in de voorstelling der waarheid, en zich voorzichtig, 
gematigd, en bescheiden uit te drukken. / 

"Aan de andere zijde acht de Synode dat in zooverre de 
leeraren H. D anhof -euH. Hoeksema in hunne geschriften 
waarschuwen tegen wereldgelijkvormigheid, er, aanleiding 
is tot zulk eene waarsclmwing met het oog 01' mogelijk 
misbruik van de leer der Gemeene Gratie, waarom de Sy
node zich geroepen acht .het volgende GETUIGENIS tot 
de kerken te do en ui tgaan : 
, " 'Nu' de Synode zich ~eeft uitgesproken over een drie
tal punten, die bij de loochening van de Gemeene Gratie 
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in het gedrang kwamen, en daarmede de algeheele mis
kenning van die waarheid af'keurde, gevoelt zij zieh tevens 
gedrongen, om onze kerken~ en vDoral hare leiders; inet 
allen ernst te waarsehuwen tegen alIe eenzijdig drijven en 
dus misbruiken van het leerstuk der Gemeene Gratie. Er 
bestaat ten dezen een niet te miskennen gevaar. Toeri Dr. 
Kuyper zijn monumentaal werk over dit onderwerp 
sehreef', toonde hij zich reeds bewust te zijn van het ge
vaar, dat sommigen zieh er door zouden laten verleiden 
tot een zieh verliezen in de wereld. En de geschiedenis 
heeft reeds bewezen dat dit gevaar meer dan denkbeeldig 
was. Oak Dr. Bavinek heeft in zijn Dogmatiekaan dat 
gevaar herinnerd. 

~, 'Als wij "'de geestes-stroolningen van den tegenwoor
digen tijd ron dam ons nagaan, v'alt het niet te ontkennen, 
dat er veelmeer gevaar bestaat voor wereldgelijkvormig
heid dan vb or wereldvlueht. De liberale theologie van 
den tegenwoordigen tijd wiseht feitelijk de grenzen tns
schen de Kerk en de wereld nit. De groote beteekenis van 
de Kerk wordt door velen hoe langer hoe meer gezoeht, in 
het sociale leven. Het besef van een geestelijk-zedelijke 
antithese verzwakt in toenemende mate in het bewustzijn 
van vden en maakt plaats voor een vaag gevoel van een 
algemeene broedersehap. De pre diking beweegt zieh 
grootelijks aan de peripherie van het leven en dringt niet 
door tot het geestelijk centrum. De leer der bijzondere ge
nade in Christus wordt hoe langer hoe meer op den achter
grand gedrongen. Er is een sterke zueht, am de theologie 
in overeenstemming Ie brengen met een wetensehap, die 
in dienst staat van het ongeloof. Door de pers en door al
lerlei uitvinden en ontdekkingen, die op zichzelf zeker als 
gaven Gods te waardeeren zijn, wordt een groat deel van 
de . zondige wereld ingedragen in onze Christelijke 
gezmnen. 
, "'Om al deze en meer dergelijke invloeden, die van 

aIle zijden op' ons inwerken, is het gebiedend noodzake
lijk, dat de Kerk in dezen de wacht betrekke bij het begin
sel; en dat zij, ook bij haar vasthouden aan de bovenge
noemde punt en, met hand en tand de geestelijk-zedelijke 
antithese handhave. Nimmer late zij hare prediking ver
loop en in sociale verhandelingen of literarische beschou-' 
wingen. Zij wake er voor, dat Christus gekruisigd en op
gestaan steeds het middenpunt der prediking zij. Zonder 
aflaten houde zij vast aan het beginsel, dat Gods 'volk een 
bijzonder volk is, levende uit eigen wortel, den wortel des, 
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ge1oofs. En met heiligen ernst roepe zij aida or, in predi
king en geschrifte, ons yolk en va oral onze j eugdigen toe: 
Word! dezer wereld niel gelijkvormig, maar wordt vcran
derd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt 
beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte 
wil Godszij .. Dit zal onder den zegen des Heeren onze ker
ken bewaren voor een wereldgelijkvormigheid, die allen 
geestelijken gloed do oft, en die de Kerk van haar kracht 
en haar sieraad herooft'." 

Aldus wordt besloten. 

IV. In verband met de instructies die er op aandrin
gen, dat de Synode zich over de leer der algemeene ge
nade alszoodanig uitspreke, of een commissie benoeme 
om deze algemeenc zaak in studie te nemen, besluit de 
Synode als voigt: 

a) Om thans gecn uitspr>\ak te doen betreffende het 
standpunt der Kerk inzake het leerstuk der alge
meene genade of gemeene gratie in al hare geledin
gen. Zulk een uitspraak zou veronderstellen, dat 
dit stuk tot in alle bijzonderheden reeds was door
gedacht cn ontwikkeld, watzeker wei allerminst 
het geval is. De noodige voorstudie ontbreekt ten 
dezen nagenoeg gehee!. Bijgevolg is er dan ook in 
de Gereformeerde kerken nog volstrekt geen "com
lTIunis opinio" in deze zaak. 

b) Om evenmin een cCll1missie te benoemen, die de 
zaak der gelneene gratie in studic neelut, om 
zoodoende te komen. tot de formuleering van een 
dogma betrefl'ende dit stuk, dat straks in .. de Belij
denis ZOtl ktlnllen worden opgenomen (Instructie. 
Muskegon) : 
(1) Omdat dogmas niet gemaakt, maar nit den 

strijd der meeningen geboren worden, en bet 
dus gewenscht is, aat er aan hel vaststellen van 
een dogma een lange gedachtenwisseling voor
afga. De deelname aan znlk een gedachten
wisseling moet zoo algemeen mogelijk zijn, en 
dient niet beperkt te zijn tot een enkele kerken
groep; 

(2) Omdat een waarheid eerst helder in het be
wustzijn der kerk in het algemeen of van een 
bepaalde kerkengroep in het bijzonder moet le
ven, eer de kerk znlk een waarheid in hare Con-
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fessie kan belijden. Het kan niet gezegd wor" 
den, dat deze noodzakelijke voorwaarde nn 
reeds aanwezig is, of na verIoop van hvee of 
vier jaren aanwezig zal zijn. 

,c) Doeh om er bij de leiders van ons volk, zoo predi
kanten als professors, op aan te dringen, dat zij het 
leerstnk der Gemeene GraUe in nadere stu die ne
men; zich de problelnen die daardoor naar vo~ 
ren gebtacht worden, nauwkeurig iudenken, in pre
dikatien, lezingen en gesehriften. Het is zeer wen
scheIijk, dat niet een enkele of cen klein getal zich 
tot deze taak zette, maar da t velen er aan deel 
nemen. Gronden:-
(1) Dit zal op de meest natuurIijke wijze kunnen 

leiden tot een vruchtbare diseusise over het 
stuk der Gemeene Gratie, en zulk een gedach
tenwisseling is de Ollluisbare voorwaarde voor 
de ontwikkeling dezer waarheid; 

(2) Hetzal de aandacht van ons volk meer bij dit 
leerstuk bep'alen, zijn inzicht daarin verhelde
ren en de beteekenis er van do en gevoelen, zoo
dat het zich in toenemende mate bewust wordt 
van dit deel yanzijn geloofsinhoud; 

(3) Het zal, na verloop van enkele jaren, ongetwij
feld lei den tot eeD "colnillunis opinio" in dezen, 
en alzoo de toestand in onze kerk doen rijpen 
voor een gemeenschappeIijk beIijden betref
fen de de Gemeene Gratie. 

Aldus wordt besloten. 

De Synode besluit de Comm. van Praeadvies dank te 
zeggen voor haar voortreffeIijken arbeid. ' 

De ouderiingen A. Peters en A. Rosbach, en de leera· 
ren J. L. Heeres, J. H. Mokma, en D. Zwier geven kennis, 
dat ze tegen de besluiten del' Synode in deze zaak geno
men wenschen te protesteeren. (Zie' Art. 149.) 

ARTIKEL 133 
Dr. C. Bouma ontvangt, met het oog op zijn benoeming 

. tot hoogleeraar en den omvangrijken voorarbeid daaraan 
verbonden, op zijn verzoek verlof om de vcrgadering te 
mogen verla ten. De Praeses wcnscht hem's Heeren ze· 
gen toe, waarna Ds. Bouma deze zittiug sluit met dank
zegging .. 
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ZEVEN-EN-TWINTIGSTE ZITTING, DINSDAGVOOR
MIDDAG, 8 JULI 

ARTIKEL 134. 
Ds. A. Wassink laat zingen Psalm 119:-3; Psalm 89: 7, 

gaat voor. in gebed, en leest Psalinen 122 en 123. Ds. J. H. 
Monsma laat zingen Psalm 121: 1, en gaat voor in gebed: 

ARTIKEL 135 
De notulen van de vijf-en-twintigste en zes-en-twintig

ste zitting worden na een verbetering goedgekeurd. 

ARTIKEL 136 
Besloten het volgende telegram van rouwbeklag te 

zen den aan onzen President; Hon. Calvin Coolidge, -en 
zijn gade, in het droevig verlies door hen geleden in het 
overlijden van hun jongsten zoon: 
"T,o the Secretary of the President, 
"Washington, D. C. 

"Please express the sympathy of the General Synod of 
the Christian Reformed Church of America, in session at 
Kalamazoo, Mich., to our President and Mrs. Coolidge in 
their hour of sorrow. May our God thru His Spirit in 
Christ comfort and strengthen them. 

"REV. I. VAN DELLEN, 
"Moderator." 

ARTIKEL 137 
He Commissie voor Rouwbeklag (vgl. Art. 7) rappor

teert als voIgt: 
Eerwaarde Broeders:-

_Sedert de vorige Synode vergaderde, ontvielen aan de 
kerken drie bedienaren des Woords. 

Zij zijn de Emeriti-predikanten Dss. L. J. Hulst en J. 
Robbert, en OS. J. Groen, ten tijde van zijn overlijden 
nog in actieven dienst. 

In Ds. L. J. Hulst ging van ons heen den nestor in den 
kring onzer predikanten, die den naam Vader Hulst, vaak 
gegeven, weI mocht dragen. 

Deze dienaar des Heeren ontsliep 21 Augustus, 1922; 
te Nunica, in den zeer hoogeu en gezegenden ouderdom 
van 97 j aren. 
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Van dit lange leven werd het hem vergund 61 jaren te 
arbeiden in den wijngaard des Heeren, en onderseheidene 
gemeenten te bedienen, zoowel in het oude Yaderland als 
hier. 

Ds. J. Robbert had weI deu hoogen ouderdomvan Br. 
Hulst lang niet bereikt 

Toch was hij aan den avond des levens gekomen en 
rustle hier reeds van zijnen arbeid. 

Broeder J. Robbert overleed te Holland in den leeftijd 
van 65 jaren. 

Hij mocht daarvan 37 jaren arbeiden in den dienst des 
Woords, en gelijk Broeder Hulst, zoowel in Nederland als 
in bns land. 

Ds. J. Groen bediende, toe hij van ons heenging, de 
ChI'. Geref. Gemeente te Los Angeles, Calif. 

Broeder Groen had het voorrecht onze kerken 33 j aren 
te dienen als bedienaar des Woords, en overleed in den 
ouderdom van 59 j aren. 

Deze drie broeders hebben niet aileen veel en tronw 
gearbeid, maar ook in menig opzicht leiding gegeven. 

En we gelooven, dat van hen geldt: "Zalig zijn de doo" 
den, die in den Heere sterven." 

De Synode spreekt uit, dat ze dankbaar erkent ,en 
waardeert den ve'elvuldigen arbeid door deze broeders 
in het midden van de Kerk des Heeren verricht. En dat 
ze langs dezen weg aan de bedroefde betrekkingen uiting 
wenscht te geven van haal' oprechte sympathie; hun te
vens toebiddende de rijke vertroosting des Heiligen 
Geestes. 

L. VELTRAMP 

J. M. GHYSEI.S 

F. VANDER PLOEG. 

Dil rapport wordt aangenomen en goedgekeul'd. 

ARTIKEL 138 
Ds. E. J. Krohne, secundus afgevaardigde van Classis 

Zeeland, neem! de plaats in van den primus afgevaardig
de, Ds. M. Van Vessem, en betuigt op verzoek van den 
Praeses instemming met de "Openlijke Verklaring." 
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ARTlKEL 139 
De Commissie uqor Benoemingen rapporteert bij 

monde van Os. J. M. Ghysels. Het rapport wordt aange
nomen en goedgekenrd als voIgt: 

De Commissie adviseert de Synode: 

I. Te approbeeren als CURATOREN
Classis Grand Rapids East--
Clas~is Grand Rapids Vlrest-Ds. H. J. Kuiper, primus; 

D"s. H. Danhof, secundus. 
Classis Hackensack-Os. H. Bouma, primus; Os. D. De 

Beer, secuudus. 
Classis Holland-Os. J. M. Ghysels, primus; Os. J. L. 

Heeres, secundus. 
Classis Hudson-Os. J. B. Hoekstra, primus; Os. J. 

Walkotten, secundus. 
Classis Illinois-Os. J. Manni, primus; Dr. J. Van Lonk

huyzen, secundus. 
t;lassis Muskegon-Os. J. Dolfin, primus; Os. B. Zwaag

ll1an; secundus. 
Classis Orange City-Os. D. Hollebeek, primus; Os. W. 

Tcrpsma, secundus; Os. W. P. Van Wijk, secundus 
voor Ds. M. Vander Heide, VQor hvee jaar. 

Classis Ostfriesland-Ds. A. Ahuis, primus; Os. C. Hol
trop, secundus. 

Classis Pacific-Os. P. Jonker, .Tr., primus; Os. D. H. 
Muyskens, secundus. . 

Classis Pella-Os. I. Van Dellen, primus; Os. R. Bolt, 
secundus. 

Classis Sioux Center-Os. C. De Leeuw, primus; Os. A. 
Guikema, secundus. 

Classis Zeeland-Os. W. D. Vander \Verp, primus; Os. 
re Bergsma, secundus. 

II. ALS DEPUTATEN AD EX:'MINA---
Classis Grand Rapids EaM-Dr. H. H. Meeter, primus; 

Rev. J. Bruinooge. secundus. 
Classis Grand Rapids West-Rev. Y. P. De .Tong, 

primus. 
Classis Hackensack-Rev. D. De Beer. 
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Classis Hudson-Rev. J. Timmermann, prim.us; Rev. 
J. Walkotten, secundus. 

Classis Holland-Rev. A. Keizer; primus; Rev. J. :VI. 
Vande Kieft, secundus. 

Classis Illinois-Rev. J. Manni, primns; Rev. E. J. 
Tuuk, secundus. 

Classis Muskegon-Rev. L. J. Lamberts, primus; Rev. 
----., secundus. 

Classis Orange Citu-Rev. H. J. Heynen, primus; Rev. 
A. Wassink, secundns. 

Classis Ostfriesland-Rev. J. Gnlker, primus; Rev. F. 
Sdluurmann, secnndu,s. ' , 

Classis Pacific-Rev. ----, primus; Rev. ---
'secundns. 

Classis Pella-Rev. D. H. Kromminga, primus; Rev. 
H. J. De Vries, secundus. ' 

Classis Sioux Center-Rev. S. Eldersveld, primus; Rev. 
J. Haveman, secundus. 

Classis Zeeland-Rev. E. J. Krohne, primus; Rev. J. A. 
Rottier, secundus. 

III. Te benoeIilen of herbenoemen voor: 
1. Synodale Commissie-Revs.1. Van Dellen, Dr, Y. P. 

De Jong, Rev. J. Timmermann. ' 
2. Synodale Penningmeester-Rev. J. Noordewier, pri- ' 

mus; Mr. T. Noordewier, secundus. 
3. Kerkhulp-Rev. J. Manni, Rev. D. De Beer, Rev. 

H. J. Heynen. , 
4. Deputaten voor Emeritus Kas-Voor 4 jaren: Mr. 

B. S. Sevensma, Mr. M. Trap, primi; Mr. H. Have
man, Mr. G. Vander Werp, secundi. 
Voor 2 jaren: Rev. H. M. VanderPloeg, Rev. J. 
Smitter, Mr. A.Rosbach, primi; Rev. A. Guikema, 
Rev. J. O. Vos, Mr.W. Bareluan, secundi. 

5. VertegenwQordiger bij de National Christian Asso
ciation-Rev. G. W. Hylkema. 

6. Deputaten Alg. Kas voor1nwendige Zending-Rev. 
L Van Dellen, Rev. J. H. Monsma, Mr. B. S. Sevens
ma, primi; Rev. A. Ahuis, Rev. H. Bakker, Rev. 
A. H. Brat, secundi. 
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7. Penningmeester voor Alg. Kas der loden Zending
Rev. J. L. Van Tielen, primus; Rev. W. D. Vander 
Werp, seeundus. 

8. Commissie in re Federation of Ref. Young Men's 
socteties-Dr, H. If. Meeter, Rev, G. W. Hylkema, 
Mr. J, B. Hulst, Mr.R. Poshna, Prof. L. Berkhof, 
Prof. W. H. Jellema, Mr, Jelle Hekman. . 

9. Commissie tot Verkrijging van Engelsehe Predika
ties-Rev. D. H. Kromminga, Rev. L. Trap, Rev. 
P. A. Hoekstra, Mr, J. B. Hulst, Rev. P. J. Hoekenga. 

10. Commissie om in verband met de Geref. Kerken in 
Noord Amerika, in Nederland en Zuid Afrika de 
Herziening van onze Kerkelijke Formulieren te 
overwegen-Drs. S. Volbeda, J. Van Lonkhuyzen, 
H. H. Meeter, Prof. L. Berkbof, Dr. C. Bouma. 

11. Commissie in re American Legion-Rev. G. Hoekse
ma, J. M. Vande Kieft, en L.J. Lamberts. 

12. Vertegenwoordiger bij de rlmerican Bible Society
Rev. L. Trap. 

13. Commissie voor de Aanvaarding van de Authorized 
of English, of American Revised Vertaling van' den 

Bijbel 'als de officieele voor o11ze Amerikaansch
sprekende Gemeenten-Revs. W. Stuart, K. Bergs
ma, Prof. J. G. Vanden Bosch, en Prof. L. Berkhof. 

14. Deputaten voor Zuid Amerika-Drs, H. Beets, J. Van 
Lonkhuyzen, Rev. J. \Vyngaarden. 

15. Committee for Catechetical Instmction-Revs. D. 
Zwier, H.o Keegstra, J. M. Ghysels. 

16. Commissic voor Voorbereidcnden Arb.cid te Vere 
richten voor de Volgende Synode-Mr. J. B. Hulst 
en Mr. M. Stob, 

17. Committee in re Articles of Incorporation-Drs, H. 
H. Meeter, Y. P. De Jong, Mr, B. J. Jonkman, Mr, H. 
Denkema, Rev. M, M. Schans. 

18. Commissie om Verstrooiing Ie Voorkomen-Revs. 
H . .T. Heynen, A. J. Brink,P; J. Hoekenga, en Oud. 
P. Vanden Berg. 
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19. Commissie in re de Verhouding vall Calvin College 
tot de Kerk-Pres. J. J. Hiemenga, Prof. L. Berkhof, 
Rev. J. Manni, Rev. D. H. Kromminga, Mr. "V. B. 
Eerdmans, Mr. John Hekman. 

20. Deputaten in re Evangelisatie-Rev. E. J. Tuuk, Rev. 
W. P. Van Wijk, Mr. John Vande W.ater. 

21. Commissie in re Algemeene Penningmeester-Rev. 
M. M. Schans, Mr. J. Kamstra,'Mr. T. Noordewier, 
Prof. H. J. Ryskamp, Prof. H. G. Dekker. 

22. Commissie in re de Vraag: 1(an de Classis een /(er
keraad Afzetten?-Prof. F. M. Ten Hoor, Dr. H. H. 
Meeter, Rev. G. D. De Jong, Rev. K. W. Fortuih. 

23. Commissie in re de Bevoegdheid van een Classicale 
Commissie-Revs. D. H. Muyskens, P. Jonker, Jr., 
N. Gelder/oos. 

24. Commissie Echtscheidingskwestie-ProL F. M. Ten 
Hoor, Dr. S. Volbed,a, Rev. H. J. Kuiper .. 

25. Commissie in re Belijdenisvragen-Revs . .r. K. Van 
Baalen, Herman Kuiper, Z. Sherda. 

26. Commissie in re Sioux Center-Rev. D. H. Krom
minga, Ond. J. B. Hulst, Rev. M. Van Vessem; se
cuudus generalis, Rev. G. D. De Jong. 

27. Commissie in re Eeredienst-Prof. W. Heyns, Revs. 
H . .r. Kuiper, L. Trap, D. Zwier, J. Van Lonkhuyzen, 
W. Stuart, Dr. Y. P. De Jong. 

28. Commissie in re Unions-Revs. I. Van DelIen, G. W. 
Hylkema, P. A. Hoekstra, Prof. 'V. Heyns, Rev. 
E. J. Tanis. 

29. Protest van Scholten e.a. tegen Classis Grand Rapids 
West-Rev. H. M. Vander Ploeg, Rev. J. L. Heeres, 
Rev. E. F. J. Van Halsema, Mr. J. M. Vander Wal, 
Mr. A. Peters. 

30. Pella Zaak~Hev. J. Manni, Rev. M. Vander Heide, 
Oud. 1\. Peters; secundus generalis, Rev. Herman 
Kuiper .. 

Alzoo besloten. 

ARTIKEL 140 
Besloten het Rapport Echtscheiding, zooals vervat in 

het Ra{lportenboek van de Generale Synode 1923 van de 
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Gereformeerde Kerken in Nederland, en het Rapport ov-~ 
deze zaak van de Gereformeerde Kerk in Zuid Afrika, niet 
in de Acta op te nemen, maar aau den Stated Cl~rk op te 
dragen een exemplaar van dil Rapportenboek va or elk lid 
der Comm. Vaal' deze zaak te bestelleu. (V gl. Art. 77, IX.) 

ARTIKEL 141 
A letter containing the fraternal greetings of the Re

fornied Presbyterian Church, General Synod, is read. 
Vaal' kennisgeving aangenomen. 

ARTIKEL 142 
Voortzetting van de behandeling van het Rapport del' 

Comm. vu"Praeadvies Varia-Protesten (vgl. Art. 92): 

VI. Protest Mrs. H. Dykstra us. Kerkeraad Sanborn: 
Mrs. Dykstra protesteert tegen den kerkeraad van San

born, Iowa. Deze zuster echter heeft de zaken niet helder 
voor den aandacht. Zij meent dat ze onder censuur is ge
plaatst omdat ze met haar man, die in zijn geestesvermo

. gen gekrenkt is, niet wilde levell. Dit heeft de kerkeraad 
van Sanborn niet geeischt. 

Uit de gegevens die uwe Commissie heeft, bleek dat 
oak de Kerkeraad van Sanborn onduidelijk is in deze ina
terie, nameIijk, de kerkeraad heeft Mrs. Dykstra gee en
sureerd omdat ze haar man onbarmhartig behandelde. 
Doch Mrs. Dykstra was reeds ondercensuur voordat haar 
man ferugkwam van Cutlerville. En jnist na zijn terug
komst greep de onbarl1lhartige behandeling plaats. Dil 
kan niet de juiste toedracht zijn, alzoo moet er hier mis
verst and zijn. Derhalve adviseert uwe COl1ll1lissie de Sy
node uit te spreken: 

(1) Dat het protest ongegrond is, daar Mrs. Dykstra 
een reden aanvoert voor hare censuur die niet 
juistis; 

(2) Dat de kerkeraad er op gewezen warde dat hij in 
'gebreke gebleven is am aan te tooncn dat de grand 
waarop Mrs; Dykstra gecensureerd werd de .iniste 
is, volgens de officieelc stukken OilS tel' hand ge
steld. 

Aangenomen .. 
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VII. Protest van W. Vos tegen Classis Pella: 

Broeder Vos protesteert tegen de Classis Pella omdat 
die den kerkeraad van Sully in het gelijk stelde, waar de 
kerkeraad weigerde belijdenis te doeu van iets waarvan 
Broeder Vas den kerkeraad besehnldigde, namelijk, het 
Avondmaal te hebben laten ontheiligen door onverzoende 
leden daaraan toe te laten ·gaan. 

In het najaar van 1922 braeht Broeder Vos ditvoor den 
kerkeraad en vroeg dat deze daarvoor belijdenis zon 
doen. Dit werd geweigerd op de volgende drie gronden: 

a) Een hartgrondige belijdenis kan aileen afgelegd 
door iemand die zelf persoonlijk ,eenzonde heef! 
bedrev"l1 en tot berollw is gekomen; 

b) De personen op wie hier wordt gedoeld iijn op ad
vies van den driedllbbelen kerkeraad tot het Avond
maal toegelaten; 

c) Met be trekking tot het Avondmaal heeft de Classis 
besloten, dat op gronden door, BroederVos aange
geven het hOllden van Avondmaal niet moeht wore 
den verboden. 

NlI kwam Broeder Vos meteen formule tot den Kerke
raad om de oneenigheid lIit den weg te rllimen en in deze 
formllle liet hij zelf dit bezwaar van ontheiliging vallen. 

De Kerkeraad eehter verwierp deze formule en stelde 
een andere 01'. En deze formllle werd door Broeder Vas 
als onvoldoende besehollwd. 

Toen over deze niellwe zaak versehil van meening Was 
tllssehen kerkeraad en Broeder. Vos, kwam deze weer met 
die oude zaak van ontheiliging bij de Classis. De Classis 
heeft in dezen den kerkeraad gereehtvaardigd waar hij 
weigerde deze belij denis te doen. 

Oak braeht Broeder Vos bezwaar in bij de Classisover 
een uitdrllkking van Ds. R. Bolt 01' de vloer del' Classis ge
bruikt. En over de herhaling van een zekere zaak in de 
notlllen door den ,Kerkeraad, en dat hem het Avondmaal 

. werd antra den. 
Uwe Commissie, gehoord hebbende Broeder Vos en 

een vertegenwoordiger del' Classis, adviseert dat de Sy-
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node hare adhaesie hecht aan de nitspraak der CIa'sis in 
dezen, namelijk: 
.. (1) Dat de kerkera~d deze par.tijen toeliet tot het 

Avondmaal in de overtuiging dat ze verzoenings-
gezind waren ;.! -

(2) Dat er geen grand voor protest is tegen uitdrukkin
gen op de vloer del' Classis gebruikt, aangezicn er 
niets anders geconstateerd werd dan een feil, -na-

. melijk, verstoring in de gemcente, en Vos geens- -
zins genoemd werd; 

(3) De Classis oordeelt dat de kel'keraad geen kwaad 
deed een vl'o~gere nitdrukking uit de notulen te 
herhalen, aangezien uitdrukkingen van Br. Vos de 
herhaling uitlokte; 

(4) Dat de gronden waarop aan Br. Vos hetAvond
maal is ontraden niet aileen voldoende zijn, maar 
dat men wegens zijn. handelingen zelfs weI tot 
censuur had kunnen overgaan . 

. 4angenomell. 

ARTIKEL 143 
Voortzetting van de. behandeling van het Rapport del' 

Commissie van Praeadvies Belijdellis, Eerediensl, ellz. 
- (vgl. Art. 88) : 

Eerwaarde Broeders:-

In handen uwer Comill. werd ook gelegd: 
V. Het rapport v'an de Comm. inzake Herziening one 

zer Lilllrgische Formlllieren. (Zie Agendum, R.apport 2, 
p.16.) . 

(1) Deze Comm. rapporteert "niet gereed te zijn OlIt 
met bepaalde voorstellen tot deze vergadering te komen 
en haren arbeid te beeindigen, daar met name de Geref. 
Kerken van Nederiand tot heden nog geen beslissing lla
men, maar opnieuw eene COllInl. ad ho,c benoemden.'" 

. Advies: De Synode neme dit als kennisgeving aan. 
Aangenomen. 

(2) Verder verzoekt bedoelde Commissie nit hoofde 
van bovengenoemde omstandigheden beleefdelijk uitstel. 

Uwe Commissie adviseert haar te continneeren. 
Aangenonlen. 
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(3) Eindelijk verzoekt ze toevoeging van twee leden 
tot haar geta!. Gronden:--

a) Het gewicht del' te behandelen zaak; 
0) De Comm. in Nederland benoemd teIt 12 leden. 
Advies: De Synode geve aan dit verzoek gehoor en 

verwijze het naar de' C0111Dljsise voor Benoemingen. 
Aangenomen. 

VI. Het 'rapport van de Comm .. inzake "Affiliation 
with the Presbyterian Alliance," (zie Agendnm, Rapport 5, 
p. 22): 

Het advies der Comm. voor deze zaak luidt als voigt: 
. "In view of all that has been said, your committee 

takes the courage to advise against affiliation with the "Al
liance of the Reformed Churches Holding the Presbyterian 
Systcln" because: " . 

(1) the basis of the Alliance is too indefinite. There is 
no agreement on what is Reformed; -

(2) the present drift is entirely away from helpiJ,lg 
each other maintain the historical Reformed faith. 
This should be emphatically the aim of the Al-
liance; . 

(3) afliliation would mean ecclesiastical alliance and 
co-operation with churches in which representa
tive liberal forces are in good and regular stand
ing; 

(4) a proposed revision of the Constitution of the Alli
ance makes it wei nigh impossible to say whatthe 
character of the Alliance will be in the future; 

(5) the practical.work of the Alliance lacks the specific 
Reformed stamp." 

Uwe Commissie adviseert alzoo te besluitenop de aan
gevoerde gronden. 

In plaats hiervan wordt het volgende sl1bstitl1l1t-voor
,stel aangenomen: 

"Synod decides not to affiliate at this time with the 'Al
liance of the Reformed Churches Holding the Presbyterian 
System," because a proposed revision of its Constitution 
makes it well-nigh impossible to say what the character 
of the Alliance will be in the future. 

"At the same time Synod voices its profound interest 
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in the work of the Alliance, and trusts that the proposed 
revision of the Constitution will set forth clearly what 
should emphatically be tbe aim of the Alliance, namely, 
helping each other maintain the historical Reformed 
faith." 

ARTIKEL 144 
Deze zitting wordt geslofen met dankzegging bij 

,monde van Ds, K. W. Fortnin. 

ACHT-EN-TWINTIGSTE ZITTING, DINSDAG
NAMIDDAG, 8 JULI 

ARTIKEL 145 
Ds. E. J. Krohne opent deze zitting met gebed, nadat 

gezongen is Psalm 119: 3. 

ARTIKEL 146 
Het rapport van d~ Comm. van Praeadvies in re Pl'O

testen in de zaak Janssen wordt in behandeling genomen. 
Ds. Q. Breen ontvangt gelegenheid om, indien hij zulks 

begeert, bij 'elk punt zijn protest toe te lichten. 
Hetrapport wordt gelezen door den Rapporteur, Ds. 

H. J. Kuiper, en aangenomen en goedgekeurd als voIgt: 

Eerwaarde Broeders:-
De volgende stnkken, betrekking hebbende 01' deze 

zaak en door uwe COlnlnissie overwogen, liggen thans voor 
de Synode: 

A. Protesten tegen de Behandeling van de Janssen
zaak wat betreft de formcele zijde. 

(1) Protest tegen het beslnit der Synode van 1922 in
zake de Afzetting van Dr. Janssen, onderteekend 
door Ds. Q. Breen, Oudcrlingcn J. E. Kuick, J. 
Wyenberg, en P. Van Neuren, en Diakenen P. Van 
Doorne, George D. Palma, S. A. Postmns, Gerrit 
Spoelstra, en Edward Miedema. @ 

(2) Protest tegen het Bcsluit van de Synode van 1922 
inzake de Afzetting van Dr. Janssen, onderteekend 
doer Ds. G. \V. hylkema, met een nota van den 
S. C. van Classis Illinois waarin melding gcmaakt 
wordt van een gelijkluidend protest tegelijkerlijd 
ingediend door Ds. E. J. Tuuk. 
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(3) Protest tegen het besluit van de Synode van 1922 
inzake de afzetting van Dr: Janssen, namens den 
kerkeraad der Chr. Geref. gemeente te Austinville, 
Iowa, onderte'ekend door E. Kooistra, praeses; P. 

, Limburg, scriba. 
(4) Protest tegen het besluit,der Synode van 1922 in

zake de afzetting yan Dr. Janssen, onderteekend 
door Ds. B. H. Emmk. 

(5) Protest tegen het besluit der Synode del' Chr. 
Geref. Kerken van 1922 inzake de afzetting van Dr. 
Janssen als hoogleeraar aan onze School, onder-' 
teekend door J. Vander Woude,Willem Hoogen
birk, en H. Risselade. 

(6) Protest tegen het beslnit der Synode 1922 in de 
zaak Dr. R. Janssen, onderteekend door Andrew 
Spoelstra. 

(7) Protest tegen het besluit der jongstIeden Synode 
inzake de afzetting van Dr. Janssen, onderteekend 
door H. H. Snieders. 

(8) Protest tegen he! besluit der Synode van 1922 in
zake Dr. R. Janssen, onderteekend door zeven !e
den van de Eerste Chr. Geref. Kerk te Lynden, 
Wash., n.l. M. Hamstra, H. Terpsma, L. Hoksber
gen, J. L. Hoksbergen, L. C. Bovenkamp, A. 'Vijn
stra, en F. Visser. 

(9) Een stnk van 'V. Hollander dat door Classis Grand 
Rapids West genoemd wordt een protest tegen de 
actie van de Synode van 1922 in re Dr. Janssen. 

(10)' Een stuk van J. Ten Harmsel, bevattende: 
a) Een verzoek om het beslnit van de ,Synode van 

1922 aangaande de afzetting van Dr. Janssen 
als professor onzer Theo!' School en. de onge
formeerde verklaring van zijn onderwijs te 
herzien; . 

b) Een verzoek dat de Synode zieh nitspreke over 
de leer van Dss. Danhof en Hoeksema. 

Nota: Het laatste gedeelte verwees nwe 
COl1ullissie naar de COlllm. in re Gelneene 
Gratie. . 

"(11) Een protest tegen het beslnit van de Synode van 
1922 inzake de afzelting van Dr. Janssen, onder
teekend door de kerkeraden van Redlands en Los 
Angeles., . 
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(12) Een protest tegen het besluit del' Synode Van 1922 
inzake de afzetting van Dr. R. Janssen, ondertee
kend door C. Van Essen en H. Kamphuis. 

B. Protesten tegen de Conclusies van de Synode van 
1922 inzake het onderwijs van Dr. Janssen. 

(1) Protest against the Conclusions of Synod of 192:.! in 
the case of Dr. Janssen, onderteekend door Ds. Q. 
Breen. 

(2) Bezwaren tegen de Uitspraken del' Synode zooals 
vervat in de Vijf Conclusies van de Syoode van 
1922, onderteekend door Ds. G. W. Hylkema. 

(3) Bezwaren tegen de Uitspraken del' Synode zooals 
vervat in de Vijf Conclusies van de Synode van 
1922, onderteekend door Ds. E. J. Tuuk. 

(4) "Additional Explanations~protest II~The Sy
nodical Resolutions in re Dr. Janssen." 

Note: Concernin(: this document the protes
tant declares: 'this IS no new protest, but addi
tional material in explanation of the second pro
test in re the conclusions." 

C. Een instructie van Class is Grand Rapids West in 
betrekking tot de protesten hierboven (A, 1, en B, 1). 

Uwe Commissie is van oordeel dat al deze stukken hier 
langs wettigen weg gekomen zijn. 

Ais kennisgeving aangenomen. 

FIRST PART 
Protesten tegen de Behandeling van de .T anssen-zaak 

wat betreft de formeele zijde. 
\Vat betreft onze methode van arbeiden, besloten wij 

als Commissie, met het oog op de groote overeenstemming 
tusschen het meerendeel van bovengenoemde protesten, 
om een er van op den voet te volgen, en daarna de over
geblevene punten afzonderIijk te behandelen. Dit heefl 
aIleen be trekking op de protesten die de formeele zijde 
der zaak betreffen. 

't Protest dat wij nu op den voet volgen is dal van Ds. 
Q. Breen, et al. 

• 
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1. 

De eerste grond voor dit protest Inidt als voIgt: "On
derteekende is met Dr. Janssen van oordeel dat zijn posi
tie een Hdoor en door onbilIijke" 'was, en "dat een 'fair 
trial' in zijn zaak ten eenenmale een onmogelijkheid ge
worden was." Dr. Janssen gaf de volgende red en hier-
voor aan." . 

Hieronder voIgt ter verklaring pnnt (1) hetwelk Inidt:' 
"In de .Synode hebben velen zitting, die de aanklagers zijn 
van ondergeteekende (Dr. Janssen), en aanklagers zjnde, 
nn ook als 'Jnrors' en rechters wenschen op te treden. 
Voorts zij er ook aan herinnerd dat onderscheidene leden 
der Synode ondergeteekende reeds hebben 'veroordeeld' 
(zie Acta Synodi, p. 27). Hierop antwoorde deSynode, 
'dat Dr. Janssen een ongegronde beschnldiging tegen de 
Synode nitspreekt.' a) Immers, 'Verreweg de meerder
heid van de afgevaardigden met kenrstemmen hebben 
zich nimmer pnbliekelijk nitgesproken over het onderwijs 
van Dr. Janssen. b)' V66r- zoowel als tegenstanders van 
Dr. Janssen hebben zitting in de Synode.' (Acta Synodi, p.' 
29.) En nn zijn wij het geheel eens !pet hetantwoord door 
Dr. Janssen ingediend op de ingcnomen positie der Sy
node: 'a) Het slaat toch weI bovenallen twijfel vast, dat 
een 'fair trial', een onpartijdig, rechtvaardig oordeel niet 
kan verwacht van hen die als beschnldigers van onderge
teekende (Dr. J.) zijn opgetreden en hem ook ree'ds v66r 
de 'trial' begint, hebben veroordeeld. De Synode weel, dat 
er znlke beschnldigers onder de afgevaardigden zijn-be
schnldigers die tegen ondergeteekende (Dr. J.) zijn opge
treden en hem ook reeds v66r de 'trial' begint, hebben ver
oordeeld. De Synode spreekt het zelve ook nit onder b) 
dat er tegenstanders van Dr. Janssen zijn onder de afge
vaardigden.' (Acta Synodi, pp. 31, 32.) De Synode iden
tifieerde in haar antwoord, vervolgens, 'beschuldigers' en 
'bezwaarden.' (Zie slechts punt d), p. 29: 'Bovendien gaat 
Dr. Janssen vande geheel verkeerde onderstelling uit, dat 
zij, die bezwaar (ik onderstreep) hebben in zijn onder
wijs, geen recht hebben om mede in deze zaak te beslis
sen.' D.och hierop antwoordde Dr. Janssen terecht: "Vij 
gaan niet van de veronderstelling uit, zooals beweerd 
wordt, dat degenen die bezwaar (Dr. Janssen onder
streept) hebben tegen ons onderwijs niet bevoegd zijn 
111ede te beslissen, 111aar weI heb'ben we er ernstig bez'waar 
tegen, dat degenen die van te voren 'fully d~terinined' zijn 

• 
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of reeds een vonnis hebben geveld mede zouden beslissen 
(Acta Synodi, p. 32). Een 'fair trial' kan onder genoem
de omstandigheden niet plaats grijpen. Dit is een grond
regel van allerecht. Het vergrijp tegen deze regel plaat
ste Dr. Janssen in een door en door onbillijke positie." 

Uwe Commissie adviseert de ,Synode hierop als voIgt te 
antwoorden: 

Het is waar dat beschuldigers van Dr. Janssen zitting 
hadden in de Synode van 1922. Maar a) Geen del' afge
vaardigden ter Synode van 1922 functioneerde als rechter 
in zijn eigen zaak; b) Geen ander dan het geregelde, met 
volmacht bekleede en het eenige hiervoor beschikbare or
gaan heef! In deze zaak gefunctioneerd; c) De Synode kon 
aan geen der wettiglijk afgevaardigde del' uta ten he! recht 
ontnemen om mede over Dr. Janssen te beslissen; d) Uit 
de aanwezigheid van beschuldigers onder de afgevaardig
den ter Synode was nog niet af te leiden dat de Synodale 
uitspraak onbillijk zou zijn; e) De toestand in onze ker

. ken gedoogde het niet dat eene beslissing in de zaak J ans
sen uitgesteld zou worden. 

Alzoo besloten. 

Punt (2) onder grondI luidt als voIgt: "VerdeI' wees 
Dr. Janssen 01' 't volgende: En eindelijk zijn ook de Prae
adviseurs der Synode, de vier Professoren, als beschuldi
gers van ondergeteekende opgetreden, en hebben te zamen 
met de afgevaardigden Ds. H. Hoeksema, Ds. H. Danhof, 
en Ds. H. J. Kuiper, hun tegenstand tegen ondergeteeken
de (Dr. J.) .... publiekelijk uitgesproken. (Acta Synodi, 
p. 27.) Hiertegen brengt de Synode slechts het volgende: 
'Wat betreft de vier Professoren, niemand hunner is prae
adviseur van deze Commissie' (Acta Synodi, p. 29). Dit 
nu had Dr. Janssen nimmer beweerd. Ook wist hij dat 
zeer weI. 'Maar,' zoo vervolgt Dr. Janssen in zijn ant
woord hierop, 'daaruit voIgt in geenen deele, da! de vier 
Professoren niet als Praeadviseurs in allerlei zaken, en 
oak in deze zaak (ik onderstreep) kunnen optreden. En 
tegen dit laatste gaat ons bezv,aar' (Acta Synodi, p. 32). 
De Synode ontweek het punt in questie dus. Hier hebben 
we dan een nadere bevestiging van de bewering van Dr. 
Janssen dat zijn positie door en door onbjJlijk was. Van 
eell "fair trial' kon geen sprake wezen." 



166 CHRISTELlJRE GEREFORMEERDE KERR 
---

Uwe Commissie adviseert de Synode hierop ais voIgt 
te antwoorden: Deze bewering is van allen grond ont
bloot: a) Het is toch weI duidelijk dat het feit datde 
praeadviseurs der ,Synode opponenten van Dr. Janssen 
waren niet bewijst dat de SYllode aan Dr. Janssen geen 
'fair trial' geven kon; b) De Synode heeft,om zoo billijk 
mogelijk tegenover Dr. Janssen te zijn, geen van hare ad
viseurs bij de Commissie van Praeadvies in deze zaak ge
voegd; c) Niet een van deze adviseurs heeft een woord ge-

/ zegd gedurende de behandeling der zaak ter Synode. 
Alzoo besloten. '"" 

II. 

De tweede grond voo,r dit protest Iuidt ais voIgt: "On
dergeteekende is vervolgens van oordeel dat Dr. Janssen's 
zaak onwettig ter Synodale tafel kwam. De reden hier
voor zijn dat: .(1) door zijn beschuldigers een ganseh oIi
kerkreehtelijke weg bewandeld is in hun welbekende 'pn
blieke agitatie'; en (2) daar de protest en tegen het besluit 
der Synode van 1920 niet wettig zijn." , 

Hierop voIgt allereerst deze toelichting nit de Acta van 
1920: 

"Omtrent 't onwettige zijner zaak beklaagde Dr. Jans
sen zich bij de Synode ais voigt: 'In de tweede plaats 
wenscht ondergeteekende ec op te wijzen, dat door zijne 
beschuldigers een door en door onkerkrechtelijke weg is 
bewandeld. Ondergeteekende is er van overtuigd, dat de 
zaak niet wettig ter Synode is. Zijn beschuldigers zijn 
nooit bij hem geweest. N a de Synode van 1920, to en zij tc
gen ondergeteekende zijn gaan schrijven (de vier Profes
soren; allen tegenwoordig op de Iaatste (1920) Synode, tee
ken den geen protest aan tegen de besluiten dier Synode 
noeh verklaarden zij ook maar op de eene of andere 
wijze zieh bezwaard te gevoelen)-na de Synode zijn zij 
nooit of te nimmer bij ondergeteekende geweest, noeh zijn 
zij met hun bezwaren naar het CnraIorium gegaan. Inte
gendeel zijn de besehuldigers van ondergeteekende met 
hunne bezwaren en besehuldigingen, gebaseerd veeial 01' 
geheel nienw materiaal nit de 'Student Notes,' door middel 
van' de kerkelijke en niet-kerkelijke bladen, door middel 
van gesehriften die zij in groote hoeveelheden gratis heb
ben verspreid, ,tot de volksmassa gegaan en hebben ons 
Christelijk Geref. volk, onze ehr. Geref. kerken in heroe-
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ring wet en te brengen. Deze onrechtvaardige en ollkerk
rechtelijke actie zijner tegenstanders, met de beroering die 
er door was veroorzaakt, heef! toen tengevolge gehad dat 
kerkeraden en Classes zijn gaan aandringen dat een onder
zoek ingesteld worde naar net onderwijs van ondergetee
kende. Eindelijk dient in dit verb and er op gewezen, dat 
ook de benoemingen van afgevaardigden naar de ,Synode 
plaats hebben gehad te midden van dezelfde onrechtvaar
diglijk teweeggebrachte beroering, met andere woorden, 
afgevaardigden zijn gekozen to en de kerken onder den in
vloed waren van de onrechtvaardige en onkerkrechtelijke 
actie zijner tegenstanders.' (Acta Synodi 1922, pp. 27, 28.) 

'En wat antwoordt de Synode. hier nn op? Slechts het 
volgende: 'Wat betreft de beschuldiging, dat heel deze 

,zaak op onwettige wijze IeI' Synode komt, adviseert uwe 
Commissie uit te spreken, dat ook deze beschuldiging on
gegrond is. Gronden: 

"'a) Dr. Janssen bewecrt, dat 't aandringen van ker
keraden en Classes op een onderzoek het gevolg was van 
de publieke agitatie legen hem. Wij wijzen er op, dat 
reeds in September, 1920, vi>6r de publieke agitalie begon
nen was, een protest tegen 't besluit van de Synode van 
1920 inzake Dr. Janssen's onderwijs ter tafel was op de 
Classis Grand Rapids \Vest. Wat het wettige of onwettige 
van de publieke agitatie betreft, zijn wij met ons advies 
nog niet gereed. Doch al ware deze agitatie onwettig, 
daardoor werden de protesten niet onwettig, die naar aan
l,eiding daarvan ingediend werden op onderscheidene 
Classes. 

"'b) Wett,ige protesten tegen het onderwijs van Dr. 
Janssen zijn ter Synodale tafel.' (Acta Synodi, pp. 29, 30.) 

"A. Het eerste punt onder dezen grond (door Dr. 
Janssen's beschuldigers werd een gansch onkerkrechte
lijken weg bewandeld in hun welbekende publieke agita
tie) wordt aldus ontvouwd: 'Uit hel antwoord van de Sy- , 
node onder a) blijkt dat zij wederom mistastte. Immers 
had Dr. Janssen niet beweerd dat aile proteslen gevolg 
waren van de publieke agitatie. Zijn repliek op p. 32 
(Acta Synodi) b) luidt dat 'De onkerkrechtelijke agitatie 
aanleiding gegeven heeft tot onderscheidene protesten.' 
Maar dit punt betrof het, namelijk, dat het onderzoek dat 
op deze agitatie volgde, noodwendig plaats greep onder 
den invloed van de algemeene beroering die in onze ker
ken was teweeggebracht. Verder, de Synode ontweek ge-
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heel en al het punt van de 'publieke agilatie.' Wat toch 
verklaart zij? Aileen dit: 'Wat het wettige of onwettige 
van de publieke agitatie betreft, zijn wij met ons advies 
nog niet gereed.' (Acta Synodi, p. 30.) En juist op dit 
puut beklaagde Dr. Jansseu zich bij de Synode. En onder
zoek moest hiernaar ingesteld geweest zijn. Doch vinden 
we er verder SQms iets over in de Acta? Nergens vindt 
men in 't vervolg der Acta er met een woord van gerept! 

"En toch was de zaak duidelijk genoeg. De vier pro
fessoren waren 'bezorgd' over het onderwijs van Dr. J ans
sen. Del' Synode van 1920 legden zij daarom etlelijke 
'zorgwekkende verschij nselen' voor, TIlet een verzoek, da t 
de Synode deze onderzoeke. Na lang en breed gedeba
teerd te hebben, 'is het de Synode niet gebleken dat Dr. 
Janssen iets leert dat onvereenigbaar is met de Gerefor
meerde leer van de woordelijke inspiratie der Heilige 
Schrift en haal' absoluut gezag voor geloof en leven' (Acta 
Synodi,1920.) Hier uu was geen 'trial'. Immers waren cr 
naar der vier professoren verklaringen geene beschuldi
gingen. De vier professoren beijverden zich zelfs het del' 
Synode duidelijk te maken dat zij niet met 'charges' kwa
men. Er was derhalve geen 'case' tegen Dr. Janssen. 

"Waren de vier professoren e.a. met de uitspraak del' 
Synode van 1920 niet tevreden, en waren ze overtuigd dat 
de zaak niet mocht rusten, zoo hadden zij zich allereers! 
yan het onderwijs van Dr. Janssen lnocien vergewis
sen; vervolgens zich tot het Curatorium wenden, en in
dien noodig, zich wederom tot de Synode wenden. Maar 
zij misten aile recht om zich nu te beroepen op het kerke
!ijk publiel<. Waar ge()il aanklacht ter Synode werd ingc
bracht, en daar dus de Synode geen aanklacht had kunnen 
afwijzen, was het onrechtvaardig en onkerkrechtelijk om 
zich nu met de zaak tot het kerkelijk publiek te wenden. 
Toch werd dit laatste gedaan. En dat wei met materialen 
gebaseerd op ',Students en Individual Notes,' en dat nog 
welzonder met Dr. Janssen ooit hierover te spreken. Na
tuurlijk mocht men de pub!ieke gesehriften van Dr. Jans
sen wei in 't publick becritiseeren. Maar eriliek op zijll 
onderwijs op de school gegeven, moest eerst Dr. Janssen 
worden voorgelegd. Dan, zoo noodig, voor '1 Curatorium. 
En eersl dan voor de Synode. In plaats daarvan hebbon 
Dr. Janssen's beschnldigers een pad bewandeld dal d{)or 
en door onrechlvaardig en onkerkrechlelijk is. Geen won
der dal men nu allerwege moed !lreep om in znlkeen Oll
rechtvaardige en onkerkrechlelijke beroering protesten 
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aan te teekenen tegen Dr. Janssen's onderwijs,-nu alge~ 
meen vertrouwde leiders (de vier professoren e.a.) de ker
ken en Classes daarin voorgingen." 

De Commissie adviseert de Synode om hierop het vol
gende te a.ntwoorden: a) Dr. Janssen had het inderdaad 
wei zoo voorgesteld dat de kerkeIijke actie tegen hem het 
gevolg was van de pubIieke agitatie. Immers dit had Dr. 
Janssen geschreven in zijn eerste missieve aan de Synode: 
"Deze onrechtvaardige en onkerkreehteIijke actie zijner 
tegenstanders, met de beroering die er door was veroor
zaakt, heef! to en ten gevolge gehad dat kerkeraden en 
Classes zijn gaan aandringen dat een onderzoek ingesteld 
worde naar het onderwijs van ondergeteekende." (Acta, 
1922, p. 29, aIinea 7-11.) Hierop antwoordde de Synode 
tereeht: reeds vaar de jl'Ublieke agitatie begon was or een 
protest tegen het besluit van de Synode van 1920 inzake 
Dr. Janssen's onderwijs tel' tafel op de Classis van Grand 
Rapids West (Acta 1922, p. 30, alinea 1-5). Dit antwoord 
ontweek Dr. Janssen in zijn wederantwoord met te zeg
gen: "Nog is het onze overtniging dat de onkerkrechte
Iijke pubIieke agitatie aanleiding gegeven heef! tot onder
scheidene protesten." Waar er sleehts twee zoodanige 
pro-testen tel' Synod ale tafel waren (van Broadway's ker
keraad en van Classis Zeeland) beteekent dit feiteIijk dat 
Dr. Janssen staande hield dat ze beide het gevolg waren 
van de publieke agitatie. Dus heef! hij het argum",nt van 
de Synode genegeerd. b) Wat betreft de agitatie als zoo
danig zij opgemerkt: 

(1) Waar de Synode overtuigd was dat de actie tegen 
Dr. Janssen niet bloot uit de publieke agitatie tegen hem 
te verklaren was, was het niet noodig dat de Synode in 
haar antwoord op Dr. Janssen's brief zieh over het wettige 
ofonwettige van die agitatie zou uitspreken. 

(2) Dat de protesten tegen deze pnblieke agitatie later 
niet behandeld werden lag hieraan dat deze, volgens het 
oordeel der Synode, niet wettig ter tafe! waren. 

(3) Al was die agitatie onwettig geweest dan had de 
Synode evenwel het recht en zelfs de roeping, met het oog 
op de protesten tegen het besluit van 1920, en op de ver
zoeken om een onderzoek in te stellen, en inzonderheid 
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met het oog 01' de groote beroering in onze kerken, om 
de zaak van Dr. Janssen te behandelen. 

Alzoo besloten. 

B. Mel betrekking tot het tweede pnnt onder dezen 
grond vinden ,vij: \ 

(1) Een bespreking van het protest Broadwav, als 
voigt: "Het eerste protest meldt zich aan als: 'Protest of 
the Consistory (of Broadway) against the .action of Synod 
in regard to the case of Dr. Janssen' (Acta Synodi, p. 89). 
De kerkeraad teekent protest aan tegen pnnten 3 en 4 van 
het Synodaal beslnil (Acta Synodi, 1920, p. 96): 'Het is 
der Synode niet gebleken dat Dr. Janssen iets leert dat on-

. vereenigbaar is met de Gereformeerde leer van de woor
delijke inspiratie der Heilige Scljrift en haar absolnnt ge
·zag 'VOOI geloof en leven.' 

"Ee;' protest hiertegen had moe ten aantoonen dat het 
der Synode wei had moeten blijken uil Dr. Janssen's ver
klaringen van geopperde ·pnnten dat hij ongereformeerd 
onderwijs 01' de school had gegeven. Wans evenwelhet 
geval? Onder de captie, 'Protest of the Consistory against 
the decision of Synod .... ' voert hij een veelal ganscn an
dere lading binnen. Immers wi! di! protest aantoonen, 
dat Dr. Janssen ongereformeerd onderwijs gaf, en datop 
grond van materie a) nimmer door de Synode gekeurd, 
en b) voOr een groot dee] nimmer door de Synode gezien! 

"(li) Eensdeels bev';t di'! z.g. protest materiaal dat op 
den vloer der Synode van 1920 is besproken. Doch met 
welk cen verschil. Immers was deze ma terie in 1920 naar 
der vier professoren verklaringen niet aangevoerd als een 
beschuldiging. Dus behoefde zij ook niet gekeurd te wOl·den. 
De bezwaarde broeders willen dan ook beslist nie! da! 
de aangebrachte materie als grond yoor beschnldiging zou 
worden aangemerkl. Op'hun aandringen heefl de Synode 
dan ook slechts Dr. Janssen's beschouwing over de inspi
ratie der Schrift, Canoniciteit, enz., in verband met de ge
no em de .mate!,ie staande, nitgelokt. Maar wat doet de 
kerkeraad van Broadway? Hij voert deze materie aan als 
grond voor een feitelijke beschuldiging van Dr. Janssen. 

,Materie nu aangebracht die nimmer door de Synode ge
keurd was! En toch handelt Broadway's kerkeraad alsof 

, zij wei gekeurd was, alsof zij iii 1920 weI grond voor be, 
schuldiging geweest ware! 
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'~Deze twee lijnen van de aanvoering dczer J,naierie 
kruisen elkander dus nie!. En dat moet weI terdege in 
een protest. Dit protest had moeten genoemd worden een 
aanklacht tegen Dr. Janssen. . 

. "(b) Doeh andersdeels bevat dit z.g. protest materie 
die ,nimmer door de Synode van 1920 was gezien. Ze is 
geheel nieuw! Op ziehzelf kon zij w.el aangevoerd wor~ 
den alsgrond va or een aanklacht, maar niet voor een pro- . 
test. Dit protest mocht niet verder gaan dan slechts a,m 
te toonen, dat het del' Synode weI had moe ten blijken uit . 
Dr. J aussen's verklaring om trent de punten wa"rover hij 
ondervraagd werd, dat hij ongereformeerde· gevoelens 
was toegedaan. Maar hoe bad Broadway dan te werk 
moeten gaan? In de eerste plaats had de kerkeraad een 
andere captie boven zijn bezwaarsehrift moeten scbrijven, 
en ten tweede, den kerkreehtelijken weg bewandelen. Dit 
laatste eisebt bet volgende: V60r alles bad deze materie 
Dr. Janssen moeten worden voorgelegd. Zoo dit niet 
baatte had de kerlteraad zich tot het Curatorium moeten 
wenden. Dan had dit lichaam deze materie moeten keu
ren en Dr. Janssen tel' verantwoording moeten roepen. En 
desgenoodzaakt kon de kerkeraad (door mid del van de 
Classis, of des no ods direkt) zich tot de Synode wenden. 
Doeh alzoo heeft Broadway's ·kerkeraad niet gehandeld. 
Dr. Janssen's persoon is geheel en al niet in aanmel'king 
gekomen. Broadway heeft bem beslist onverhoord ver
ool'deeld. Ook is het Cnratorinm geheel genegeerd, ter
wij toch dit licbaam door de Synode werd aangesteld om 
op 't onderwijs del' professoren toezicht te houden. 

"Dit geheele 'protest' had dus door de Synode van de 
hand gewezen moeten worden, en voor onwettig ver
klaard." 

Hierop adviseert uwe Commissie aan de Synode het 
volgehde te antwoorden: 

Voor zoover de protestant captie maakt op het protest 
van Broadway's kerkeraad is het dnidelijl<. dat hij uitgaat 
van een verkeerde besehouwing daarvan; alsof het zicIl 
richUe tegen het onderwijs van Dr. Janssen; terwijl het 
weI terdege gerieht was tegen het besluit del' Synode van 
1920 (Acta, 1922, p. 89, eerste paragraaf; p. 96, 4de en 5de 
paragl'aaf) . 
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Ver.dere explicatie: 
a) Het 111ateriaal daarin opgenomen ,vas niet nicuw in 

den zin dat het niet bestond v66r de Synode van 1920; 
b) Wijl de Synode van 1920 zich nitgesproken had in 

re het onderwijs van Dr. Janssen (Acta, p. 96, 3, in verge
lijking met pnnt 2), behoorde ze een grondig onderzoek 
ingesteld, en desnoods de bronnen voor de kennis van 
dat onderwijs opgespoord te hebben. 

A/zoo besloten. 

(2) Vervolgens vinden wij eene bespreking van de 
commnnieatie van Classis Zeeland als voigt: . 

'.'Het tweede bezwaarschrift ter Synodale tafel was 
'Eene Communieatie van Classis Zeeland.' Hierin spreekt 
de Class is uit dat zij 'bezwaren tegen het onderwijs van 
Dr. Janssen en tegen het beslnit der Synode van 1920 be
trefl"ende het onderwijs heeft' (Acta, p. 97). Vervolgens 
lezen we (Acta, p. 99): 'De Classis spreke nit: 

a) dat Dr. Janssen geen plaats behoort te hebben aall 
onze School; 

b) Dat er aan het onderwijs van Dr. Janssen zoo spoe
dig mogelijk een einde dient te komen; 

c) Voorts verzoekt de Classis de Synode om het besluit 
van de Synode van 1920, inzake hetonderwijs van 
Dr. Janssen, te herroepen.' 

Een gewidhtig besluit! Doch hoe lichtvaardig is de Classis 
er toe overgegaan hetzelve te nemen! Immel's geldt hier 
reeds hetzeIfde dat inzake Broadway's 'protest' gezegd 
werd. De materie die als grond voor dit bezwaarschrift 
moest dienen werd ge'put uit 'Students and Individual 
Notes',-materie die lllmmer deugdeIijk gekeurd wen!. 
Men ging er zoo maar conclusies uit trekken! Vervolgens, 
is het oak niet eisch voor een Classis om een beschuldigdc 
zelf te hooren? Nochtans heef! men ookhier Dr. Janssen 
geheel genegeerd. En moet een Classis niet het Curato
rium erkennen, als het door de Synode aangewezen li
chaanl Oln op 't onderwijs der professoren ,toe tc zien? 
Maar ook hier weer heeft men het Curatorium niet erkend. 

"Ook dit bezwaarschrift had derhalve door de Synode 
aldus voor onwettig verklaard moeten ·worden. 

'.'Nochtans heeft de Synode het advies del' Comm. van 
Praeadvies aangenomen, n.!. da! er wettige protesten tel' 



ACTA SYNODI 1924 173 

Synod ale tafel waren. De Synode nam dit advies aan 
Vaal' dat deze 'protesten' onderzocht werden. Deugdelijk 
onderzoek zou eehter del' Synode hebben doen inzien; dat 
deze protesten.onwettig tel' Synode gekomen waren. En in 
zooverre zou ook de zaak Janssen alsonwettig tel' Synode. 
zijnde verklaard zijn geweest." 

Uwe Commissie adviseert de Synode hierop als voigt 
te antwoorden: De "Commnnicatie" van Classis Zeeland 
was niet slech!s een beschnldiging tegen Dr. Janssen met 
het oog op zijn onderwijs, maar ook een protest tegen het 
besluit del' Synode van 1920. (Acta 1922, pp. 115, 116.) 
Dit protest was derhalve in zoover niet onwettig tel' Syno-
dale tafe!' . 

Wat betreft het pnnt dat dit protest een gevolg was 
van de publieke agitatie, en daarom onwettig, sluiten wij 
ons aan bij de uitspraak van de Synode van 1922. Al ware 
deze agitatie onwettig, daardoor werden de protesten niet 
onwettig die naar aanleidingdaarvan ingediend werden 
op onderscheidene Classes (Acta, p. 30, alinea 8--11). 

Alzoo besloten. 

(3) Voorts vinden wij eene bespreking van de instruc
tie van Classis Orange City, als voigt: 

"Was nog tel' Synodale tafel een instructie van Classis 
Orange City,. hddende als voigt: 'De Synode overwege 
nogmaals de Janssen zaak, omda! sedert de vorige Synode 

. de onrust in de kerken nog veel verergerd is.' (Agendum, 
Vaal' de Synode van 1922, p. x.) Met 't oog op deze instruc
tie adviseerde de Comm. van Praeadvies inzake Janssen, 
'da! punten 3 en 4, op pagina 96 van de Acta van 1920 hor
zien worden'; en dat mede op grond b 'het besluit van de 
Synode van 1920 heeft in dekerken geene bevrediging ge-
geven. Aangenom,en. ' 

"Beide deze instructie van Classis Orange City en de 
aangegeven grand b der Comm. en Synode gaan niet op. 
Het feit dat het beslnit van 1920 geen bevrediging gegeven 
heeft, kon nimmer als grond voor berziening van hetzelve 
wezen. Ontevredenheid is niet de maatstaf van het reeh!. 
Zij kan zelfs zeer onbillijk en onreehtvaardig zijn. De 
Synode moest deze instructie nimmer tel' tafel hebben 
laten komen." 
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Uwe Commissie adviseert de Synodehierop als 
voIgt te antwoorden: 

(a) Wij gaan accQord met de bewering dat "ontevre
denheid niet de maatstaf van het recht is," dat "zij zelfs 
zeer onbillijk en onrechtvaardig kan zijn." 

(b) Maar wij merken op (1) dat de instructie van 
Orange City niet vroeg om herziening op grond van die 
ontevredenheid, maar naar aanleiding daarvan vroeg om 
heropening van de zaak, en hieraan was, met het oog op 
den zeer kritieken toestand in de kerk, beslist behoefte, 
(2) het besluit der Synode om het besluit van 1920 Ie her

,zien baseerde zich niet aileen en niet voornamelijk op die 
instructie van Orange City, maar op de protesten van 
Broadway en Zeeland. 

A/zoo beslolen. 

(4) EindeJijk vinden we eene bespreking van het rap
port van het Curatorium in verb and met deze zaak, lui
dende ali; voIgt: 

"Ons rest nog het Rapport van het Curatorium in ver
band met deze zaak onder oogen te brengen. Hierin le
zen we als voIgt (Acta Synodi 1922, p. 178) : 

" 'In view of all this (het oordeel van een Commissie 
voor Onderzoek door het Cnratorinm tot dit werk ver
zocht, welk oordeel was vervat in een Meerder- en Minder
heidsrapport) your Committee advises Curatorium to pre
sent these findings to the comiug Synod and to state that it 
is the conviction of the Curatorium that such teachings are 
unsatisfactory and not desirable for our School. Thus 
decided.' 

"Ter Synodale tafel :was dus een copie van deze Meer
der- en Minderheidsrapporten, alsmede des Curatoriums 
oordeel dat (op grond van deze rapporten) Dr. Jansseu's 

londerwijs onvoldoende was en voor onze School onge
wenscht. 

"Ook hier evenwel moet het wederom ,geconstateerd, dat 
Dr. Janssen onverhoord werd veroordeeld. Schier onver
klaarbaar is het dat een voorstel op het Curatorium, om 
Dr. Janssen te ontbieden en hemzelven in deze zijne zaak 
te hoor,en, werd verworpen, waar dan oak negen curatoren 
protest tegen hebben aangeteekend. 't Curatorium ging 
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dus sleehts af 01' hetgeeu de voornoemde Commissie in 
'Student and'Individual Notes' had gevonden! Dr. Jans
sen zelf werd nooi! ofte nimmer gehoord! 

"Het Curatorium mocht evenwel beweren, dat Dr. 
Janssen weI voldoendc in de gelegenheid gesteld werd am 
zieh voor hem te verantwoorden. De aangestelde Com
lnissie verzocht hem imnlers zijn 'Personal Notes' aan 
haar af te staan. Was dit dan onrechtvaardig? In de 
eerste plaats antwoorden we, dat Dr. Janssen nimmer per
soonlijk ontboden; is voor de Comm. te verschijnen.Let 
weI, men heef! nooit hem gevl'aagd persoon/ijk voor haar 
te verschijnen. Wederom hebben we hier het eigenaar
dige dat we reeds eerder opgemerkt hebben, n.1. dat men 
den persoon van Dr. Janssen niet erkennen wilde. En in 
een 'trial' of onderzoek moet da t. Het is des aangeklaag
den onvervreemdbaar l'eeh!! Erger wordt het wanneer 
later hel Curatorium beweert dat feitelijk Dr. Janssen 
zelf de schuld heeft dat hij niet gehoord werd. En dat in 
weerwil van het feit dat het Curatorium noehtans nooit 
ofte nimmer hem persoonlijk ontboden he eft ! 

"In de tweede plaats had het Curatorium in 't geheel 
geen reeht om van Dr. Janssen .te eisehen "ijn 'Personal 
Notes' aan de voornocmde Comm. af te staan. Wat was 
het geval? Deze Commissie bestond voor het meeren
deel uit leden die niet tot het Curatorium behoorden, en 
VOOl'ts bestond ze grootendeels ui! leden die zieh reeds pu
bliekelijk tegen het onderwijs van Dr. Janssen haddenuit
gesproken. Ten opzichte van het eerste kan het Curato
rium wei beweren, dat hij het recht heeft 'under certain 
circumstances to appoint meinbers for certain cOllllnit
tees, outside of the members of the Board of Trustees.' 
(Acta Synodi 1922, 1'.176.) Dit ontkEmtniemand, ook Dr. 
Janssen niet. We weten wei dat 't Curatorium leden voor 
COlnlnissies buiten 't Curatorium kan verzoeken wanneel' 't 
geldt 't uitzien 'naar gronden of het maken van planncn 
voor gebouwen. Ook moeht 't Curatorium anderen (bui
ten zichzelf) verzoeken om, zeg, zekere geschriften te on
derzoeken, die lieht 01' de zaak konden werpen. Maar 
zulk eeue Coromissie kon nooit in naam des Curato
riums Dr. Janssen dagvaarden of zijn 'Personal Notes' 
van hem eischen. Dr. Janssen wasals Hoogleeraar aan 
onze School aileen verantwoordelijk aan het door de Sy
node aangestelde Curatorium. De Meerderheids- en Min
derheidsrapporten mochten geen anderen dienst doen 
dan als hulpmiddelen. En in geen gevalmoeht het Cura-
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torium Dr. Janssen's onderwijs veroordeelen zonder hem 
eerst gehoord te hebben. Hem moest aile gelegenheid ge
geven worden om persoonlijk zieh te verantwoorden. 
Dan eersl hadde 'I Curatorium 't reeht gehad een oordeel 
te vellen. En wat len Iweede belref! 't punt dat deze Com
missie deels beslond uit led en die Dr. Jaussen's onderwijs 
reeds publiekelijk veroordeeld hadden, dit zet het on
reehtvaardige van deze geheele procedure slechls in scher
per relief. Het plaatste hem in een ganseh onbillijke posi
tie. Een 'faire' beoordeeling van zIjn onderwijs was ten 
eenenmale onmogelijk geworden. 

"De Synode had dus het bewuste advies des Curato
riums voor waardeloos moe ten verklaren, en van de hand 
inoeten wijzen. Deugdelijk onderzoek werd niet inge
steld. Aeht Classes hadden 't Curatorium hiertoe ver
zoehl, doeh met het droevig gevolg, dat weI een onderzoek 
werd ingesteld, doch een onderzoek, dat (a) buiten den 
betrokken persoon omging; (b) door een Commissie aan 
welke 't Curatorium nimmer· zijn bevoegdheid om loe
zieht over der professoren onderwijs te houden mocht 
delegeeren; en (c) door een Commissie die deels bestond 
nit ledendie geen onbevooroordeeld oordeel konden vellen. 
Het advies des Curatoriums moest door de Synode nim
mer erkend ziju geweest." 

Uwe Commissie adviseert de Synode hierop aldus te 
. antwoorden: Aangezien de actie der Synode van 1922 
zich niet baseerde op het advies van het Curatorium, maar 
slechts op de protesten van Broadway en Zeeland en op 
de instrnctie van Classis Orange City, bestaat er geen be
hoefte aan om op dit punt van de protesten in te gaan. 
(Acta 1922, p. 124, II. Adviezen; A, 1, 2, 3, en p. 136, laat
ste zin.) 

Alzoo besloten. 

III. 

De derde grond voor dit protest lnid! als volgl 

"Het derde punl van onsbezwaar gaal over hel eigen
aardig verschijnsel, dal in al de jaren, waarin Dr. Janssen 
op onze School leeraarde, hel Curalorium nimmer aan
klachl legen zijn onderwijs heef! ingehracht. En 'I Cura
lorium is immers mel hel opzichl over hel onderwijs der 
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professoren belast. Dit eigenaardige versehijnsel deed 
zich voor zelfs in 't laatste jaar, dat Dr. Janssen aan de 
School was. En in 't rapport van 't Cnratorium van dit 
laatste j aar, der Synode voorgelegd, is er geen woord van 
te vinden. Was er geen Commissie van Toezieht, die 
functioneerde? Zij was zeker weI bij hem in de klas ge
weest! Had zij nimmer een woord van kritiek? Oak geen 

. enkel gesprek met den professor over de brandende ques
ties? Het antwoord is, dat van dit alles nie!s gerept wordt. 
En toch veroordeelde hem het Curatorium! En dat op 
grond van zekere 'Students and Individual Notes', die 
nimmer in 't geding mochten komen. En dat alles bui
ten zijn persoon om,-buiten den persoon om voor wien 
hier alles op 't.spel stond! De Synode had er kennis van, 
dat het rapport des Curatoriums niets bevatte omtrent Dr. 
Janssen's onderwijs. Zij had deze veroordeeling van Dr. 
Janssen dan oak eenvoudig voor onwaardig 1110ete'n ver
klareh. De Synode had het Curatorium ter verantwoor
ding moeten roepen! Dat eischte 't recht en de billijk
heid! Doch niet alleen kwam er geen roepen van 't Cura
torium ter verantwoording, maar de Synode sloeg denzeJf
den weg in dien het Curatorium had bewandeld, namelijk, 
om hem op grond van de 'Students and Individual Notes' 
onverhoord te veroordeelen." , ' 

Uwe Commissie adviseert de Synode hierop te ant
'woorden als voIgt: Het feit hier genoenid heef! met .de 
wettigheid of onwettigheid van de actie der Synode van 
1922 in re Janssen niets te makeIi. 

A lzoo besloten. 

IV. 

De vierde grond voor dit protest lnidt als voigt: 

"De vierde grond van ons bezwaar is dat de ,Synode Dr. 
Janssen geen gelegenheid heef! gegeven om zich te ver
klaren waarom zijne zaak niet wettig ter Synode was. 

"Nu had de Comm. van Praeadvies het volgende der 
Synode vermeld (Acta Synodi, p.SS) : 

"'(1) Dat wij van Dr. Janssen vragen, dHt hij op de ver
gadering van deze Comm. verschijne, en dat wij hem gele
genheid geven, am met zijn eigen notes het rna teriaal uit de 
Students Notes en Individual Notes, zooals aangehaald in 
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Meerder- en Minderheidsrapporten te corrigeeren of aan te 
vullen, indien hij 01' deze notes aanmerking heen, 

"'(2) Dat wij dan ons oordeel uitspreken en Dr. Jans~ 
, sen mededeelen, dat hem 01' de vergadering der Synode 

de gelegenheid zal gegeven worden zich te verdedigen te
gen mogeIijke bezwaren tegen zijn onderwijs in '( rapport 
van de'ze Conlmissie.' . 

"FeiteIijk zou dit onderzoek ook wederOlu buiten den 
persoon van Dr. Janssen zijn ingesteld. Hemzelf zou men 
, bij het onderzoek niet volnit hooren! Men zou hem bou
den aan zijn 'personal lwtes.' Wat die personal notes zijn 
weet niemand. Niet een beeft ze ooit ingezien. De Com
missie ging af 01' de 'zeer naive gedachte, dat, indien ze de 
'eigen notes' van Dr. Janssen maar in haar bezit kon krij
gen, zij dan een authentieke reflectie zou hebben van zijn 
onderwijs! Zijn die 'personal notes' een breede schets? 
Zijn ze een soort opstel, dat de professor den studenten 
voorIas? ' Of zijn ze slechts een !corte schets, en wijdde de 
professor nit 01' d,ezelve? Zou de Commissie er iets van 
maken kuniIen? Dat wist ze in geenen deele. Neen" een 
onderzoek Icon niet deugdeIijk zijn buiten den persdon 
vaU'Dr. Janssen om. Dit plan, DIn in 't bezit te komen van 
des professors 'personal notes', werd dan ook verijdeld door 
Dr. Janssen, daar hij der Synode door de Com. van Prae-' 
advieshet volgende meld de : 

"'(1) Dat geheel zijn zaak onwettig ter Synqdale ta
fel was, 

"'(2) dat hij evenwel bereid is in te gaan op aile mo~ 
geIijke bezwaren tegen zijn onderwijs ingebracht, mits 
dat geschiede 01' zuiver kerkrechteIijke wijze, 

" '(3) Zich te moe ten onttrekken, zooals de zaken toen 
stonden, van verdere connectie met de zaak, voorzoover 
zij door de Synode aanhangig mocht gemaakt worden.' 
(Acta Synodi,pp. 27, 28, 29:) 

"De Synode antwoordde evenwel met een eenvoudig: 
'Wettige protesten tegen 't onderwijs van Dr. J:),nssen zijn 
terSynodale tafe!'; en ging toen zonder Dr. Janssen te 
hooren met het onderzoek en met de veroordeeling door! 

"Dr. Janssen stond daar nu als aangeklaagde. Deze 
aangeklaagde had er bezwaar tegen, dat zijn zaak onwet
tig tel' Synodale tafel kwam. Mocht nn de Synode zich 
vergenoegen met slechts te zeggen dat zijn zaak weI wet
tig tel' Synode was? Zouder den aangeklaagde zeJf te hoo
ren? Zonder hem gelegenheid te geven zijn bezwaren, 
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tegen den stand der zaken te verklaren? . \Vaarom dital
toos weer voorkomen van het verschijnsel, dat men buiteu 
zijn persoon om wil voortgaan? Dit is door en door on
rechtvaardig! 

"Ja, de Synode heef! zelf ook niet tel' eeniger tijd een 
onderzoek ingesteld naar het wettige of onwettige der pro
testen tegen 't onderwijs van Dr. Janssen. De Acta wijzen 
dit nergens aan. Nochtans is diteisch naar zuiver kerk
rechl. Temeer klemt dit, daar de aangeklaagde zelve be
zwaar had tegen de bewuste protesten! De Synode ging 
even wei eenvoudig door met het ouderzoek en met de ver
Qordeeling! 

"Nog meer, de Synode zette Dr. Jaussen uit zijn ambt 
op grond van verzet, 'insubordinatie'. Is het niet een een
youdige regel van het recht, dat de aangeklaagde 't onver
vreemdbaar recht heef! om bezwarcn tegen de procedure 
in te brengen, mils deze bezwaren gegrond zijn? En is het 
dan ook niet positief eisch, dat de rechter deze bezwaren 
zal onderzoeken niet aIleen, maar den aangeklaagde aile 
gelegenheid geven zich nader te verklaren? Het word t dan 
ook nimmer betwist, dat de regels geldig voor elke pro
cedure, juist gemaakt zijn om den aangek1aagde aIle gele
genheid van zelfverweer te bieden, opdat hij niet onrecht
vaardig worde veroordeeld! Doch de Synode stapte een
voudig over deze rechten van den aangeklaagde heen, en 
verklaarde dat de procedure wei wettig was, zander Feden 
voar deze verklaring harer zijds aan te1;leven! Met een 
'de te, sine te' (over u, zonder u) zette de Synode Dr. Jans
sen uit zijn ambt!" 

Feitelijk bevat dit siuk van het protest tweeeriei aan-
klacht tegen de Synode: ' 

(1) Dat ook de Synode een onderzoek wilde ins tell en 
buiten Dr. Janss-err's persoon om; 

(2) Dat de Synode Dr. Janssen geen gelegenheid gaf 
te verklaren waarom zijn zaak ~iet wettig ter Synode was. 

Uwe Commissie adviseert de Synode op de eerste aan
klacht te antwoorden als voigt: 

a) Wat het voorloopig onderzoek door de Commissie 
van Praeadvies hetreft wijzen wij er op dat zij besloot Dr. 
Janssen te verzoeken voor haar te verschijnen en desge
wenscht nit zijn eigen Notes het materiaal uit de Student 
Notes te corrigeeren of aan te vullen. Hoe de protest an-
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ten hiertegen beiwaar hmnen hebben, waar de bedoeling 
van de Comm. toch. was om in het onderzoek zoo billijk 
mogelijk te zijn tegenover Dr. Janssen, is moeilijk te ver
staan. Indien Dr. Janssen geen breede "personal notes" 
van zijn onderwijs bezat had hij dit te kennen knnnen 
geven. 

b) Oat op de Synode zelf het onderzoek buiten Dr. 
Janssen's persoon zou omgaan wordt gelogenstraf! door 
het feit dat de Comm. van Praeadvies voorstelde hem de 
gelegenheid te geven op de vergadering del' Synode zich 
persoonlijk te verdedigen tegen mogelijke bezwaren tegen 
zijn onderwijs. 

Uwe Commissie adviseert de Synode op de tweede aan
klacht het volgende te an two orden : 

. a) Over de vraag waarom zijn zaak niet wettig tel' 
Synode was, heef! Dr. Janssen zich uitgelaten in zijne 
communicaties aan de Synode, en deze heef! niet gewei
gerd ze te ontvangen en te lezen. 

b) Dr. Janssen heeft nimmer gevraagd zich persoon
lijkhierover nad"r te mogen verklaren. 

c) De Synode heeft een antwoord gegeven op Dr. 
Janssen's bezwaar, welk antwoord veelmeer bevatte ·dan 
de korte uitdrukking: "Wettige protesten tegen het on
derwijs van Dr. Janssen zijn ter tafel" (Acta 1922, pp. 29, 
30). . 

d) . Dr. Janssen hadduidelijk uitgesproken dat zijn 
zaak op die Synode onmogelijk op rechtvaardige wijze 
behandeld kon worden. (Acta, p. 27): "Hij is er van 
overtuigd dat een 'fair trial' in zijne zaak hier tel' Synode 
ten eenenmale eene onmogelijkheid geworden is." Ver
der: "Onder zulke onbillijke omstandigheden is het voor 
ondergeteekende niet denkbaar hoe eene rechtvaardige 
behandeling van een uitspraak in zijne zaak mogelijk is." 
Tevens p. 29, boven: "En daarom zoo de zaken thans 
staan verklaart ondergeteekende dat hij tot zijn leedwe
zen zich genoodzaakt ziet uwe Comm. mede te deelen dat 
hij zich van verdere connectie met deze zaak~ voorzoover 
zij door de Synode aanhangig moge gemaakt worden, zal 
moeten onttrekken." Voorts, p. 33: "Maar wei zijn we 
er van overtuigd dat onder de gegevene omstandigheden 
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en op dit oogenblik de zaak van ondergeteekende niet op 
rechtvaardige wijze kan behandeld." 

Weliswaar heef! Dr. Japssen ook gezegd dat zoo spoe
dig de zaak in kerkrechtelijke banen geleid werd hij tim 
volle bereid zon zijn op aile mogelijke bezwaren tegen 
zijn onderwijs ingebraeht in te gaan. (p. 33.) Doeh nit 
zijne objecties tegen de samenstelling der ,Synode en tegen 
de protesten zijne zaak betreffende blijkt dnidelijk dat dit 
omnogelijk tot zijne bevrediging zonkunnen geschieden 
op die Synode. Feit is dat Dr. Janssen de Synode eenvou
<lig voor de keuze plaatste om zonder hem door te gaan of 
de behandeling der zaak te verschuiven tot een volgendc 
Synode, zichzelve onbevoegd verklarende om over zijn 
zaak te oordeelen; 

Alzoo beslolen. 

V. 
De.vijfde grond vool' dit protest luidt als voIgt: 

"Daarenboven zette de Synode Dr. Janssen af 01' grond 
van ongereformecrdheid in de leer. Hier gaat het cnkel 
om het kerkreehtelijke van de zaak. De materieele zijde 
van Dr. Janssen's onderwijs kon eenvoudig niet beoor
deeld worden buiten zijn persoon om. Gesleld dat hij 
zich wel'kelijk schuldig had gemaakt aan 'insubordinalie', 
dan was znlk verzet de eenigeen genoegzame grond voor 
zijne afzetting. Beoorde'eling van ziin onderwijs had e1' 
buiten moeten blijven. 

"Doeh de Synodeging desniettegenstaande met een 
onderzoek en beoordeeling van Dr. Janssen's onderwijs 
door. De Synode beweert evenwel dat zij hiel'toe weI be
voegd was. Op 1" 137 van de Acta Synodi lezcn we: 'Aan
gezien het onderwijsvan ProL Janssen, zooals gereflee
teerd in de Students and Individual Notes, gebleken is on-
gereformeerd van gehalte te zijn, en . 

", 'Aangezien Prof. Janssen door zijn insubordinatie het 
der Synode onmogelijk gemaakt heeft in haar onderzoek 
achter de Student Notes terug te gaan, 

"'Oordeelt uweComm. dat de Synode tot de droeve 
taak geroepen wordlProf. Janssen uit zijn ambt te ont-
slaan ...... ! 

"Men begrijpt weI, dat de Synode in 'I gelled geen vas
ten grand onder de voeten h;ld in haar beoordeeling van 

• r 
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Dr. Janssen's onderwijs. Slechts 'Students and Individual 
Notes' waren de bron waarnit zij informatie omtrent zijn 
onderwijs kon bekomen. En die 'Students and Individual 
Notes' he eft Dr. Janssen zelf nooit of!enimmer voor eigen 
rekening willen nemen (Acta Synodi, p. 154). We zijn 
bet geheel eens met wat Dr. Janssen verder op p. 154 der 
Acta in zijn protest ( 5 Juli, 1922) schreef: 'Wat de stel
ling betreft dat het onderwijs van Prof. Janssen, zooals 
gereflecteerd in de 'Students and Individual Notes' is ge- . 
bleken ongereformeerd te zijn van gehalte', zoo zij or op 
gewezen dat deze stelling gebaseerd is op 'conclusles' die 
op hnn beur! wederom gebaseerd zijn op slechts enkele, 
veelaluit hun verband gernkte passages uit de Stndents 
en Individual Notes.' Meer nog. .We beamen het protest 
van Dr. Janssen verder, als hij .. onder Punt 4 van de VQor
noemde communiCatie schrijft (p. 155): 'Met het licht 
dat ondergeteekende (Dr. J.) had geworpen op vele in de 
'Conclusies' voorkoinende passages, heef! de Synode niet 
gerekend, vergelijk b.v. beide brochures vall ondergetee
kende (Dr. J.) en ook de officieele stukken, door onder
geteekende op 't Curatorjum ingediend bij de Synode van 
1920'. In de gansche beoordeeling werd ten uiterste zelfs 
de persoon van den aangeklaagde genegeerd. Zelfs zijne 
schrif!elijke verklaringen van vele kwesties in 't geding, 
raadploegde men niet eens. 

"Het blijkt dan ook, dat de Synode in haar beoordee
ling van Dr. Janssen's onderwijs zich niet altijd secuur 
voclde. Velaalwerd afgcgaan op den 'schijn' van on
rechtzinnigheid. We stippen d@ volgende punten aan: 

"a) In de 'Students en Individual Notes' ontbrak veelal 
materiaaldat dezelve een soms gansch andere kleur zon 
geven (c.f. b.v. Rev. Verduin's Preface, The Banner, May 
12, 1921). De Synode was even weI tevreden met een 'in 't 
midden latend met welke mate van precisiteii' men in de 
Notes Dr. Janssen's onderwijs gereflecteerd vond (Actu 
Synodi, p. 125). Dit nu mocht eenvoudig nie!. Soms komt 
het op een enkele zinsnede aan; ja, soms op een woord. Op 
getuigenis van meer dun een 'redacteur' der Notes zijn de 
Notes onvolledig. Dit wist de Synode ook. Nochtans ging 
zij op het eenmaal ingeslagen pad voor!. 

"b) Vervolgens baseerde de Synode veelal haar oor
dee! over Dr. Janssen's onderwijs op den schijn van on
rechtvaardigheid. In de Conclusies( p. 125 v.v.) komen 
zulke uitdrukkingen als voIgt voor: 'Dit stuk geef! den 
indruk . .... .' 'Passages waar Dr. Janssen een Evoln-
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tionistisch standpnnt schijnt in te nemen.' Een hoogleor
aar te veroordeelen op den schijn van onrechtzinnigheid: 
Nimmer mag er een schijngrond voorkomen in eenige 
procedure. Daar is de zaak te ernstig voor. En't schrei
endst onrecht is den professor hier aangedaan. 

"c) Soms trekt de Synode zeit conclusies, en doze 
Conclusies worden dan als bewijs van Dr. Janssen's on.

.' rechtzinnigheid aangevoerd. B.v. de Synode spreekt uit 
"dat, 'hoewel Dr. Janssen de Bizondere Openbaring alszoo
danig niet loochent, zijn er toch onderscheidene gevallen 
waarin hij ze subjectiveer!'. Wat wordt hier met subjec
tiveering bedoeld? De Acta rept er geen woord van. 
Hier wordt maar geconcludeerd, dat Dr. Janssen de open
baring subjectiveert, zonder dat deugdelijke gronden 
worden aangevoerd. En deze door de Synode getrokkcn 
conclusie is nu hiermede grond VOOr veroordeeling van 
Dr. Janssen's onderwijs! 

"d) De Synode poneert soms stellingen, veronderstelt 
dingen die in de Contessie niet geleerd worden, en 01" 
grond van deze nieuwe stellingen wordt Dr. Janssen's on
derwijs verool'deeld. B.v.: 

"Acta Synodi, p. 126: De definitie van Oud-Testamen
"tische Inleiding, '0. T. Introduction is a science that treats 
"of the origin and the history of the writings which the 
Christian Church inherited from the church of the old 
dispensation and with it, on the strength of the testimony 
of Jesus, and the Apostles, accepted as Holy Scriptures. 
Abbreviated: It is the science of the Introduction of the 
O. T. Scriptures.' Van deze definitie nu zegt de Synode 
hei volgende: 'In deze definitie treedt het standpunt des 
geloofs niet aan het licht. Zulk een definitie zou een .011-

geloovige ook lcunnen bezigen.' 
"Hier poneer! de Synode eenvoudig, dat het een onge

rijmdheid is dat een ongeloovige een definitie van een 
theologisch yak moet of kan aanvaarden of ook in gebruik 
nemen. Leert de Confessie dat ook? In geenen deele! 
Artt. IV en V der Belgische Confessie logenstraffen de 

'. onderstelling der. Synode zelfs. De Synode veronderstelt, 
vervolgens, dat.in Dr. Janssen's definitie eer het stand
punt des ongeloofs aan het lieht komt. Voor zulk een 
stelling is er in de Confessie niet de minste grond. En nie
mand onder de Gereformeerden heef! zulks ooit durven 
beweren. Hetergste is dat de Synode deze dingen zoo 
maar, onbewezen vermeldt. Dat is diep onrechtvaardig. 

"Verder op p. 126' der Acta staat: 'WeI spreekt Dr. 
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Janssen uit dat het voorwerp van dit empirisch onderzoek 
is de oorsprong en geschiedenis der Schriften des Ouden 
Testaments. En deze kunnen alszoodaoill op het stand
punt des geloofs het voorwerp van empirlsch-critisch on
derzoek niet zijn.' Wordt dit ook in de Confessic geleerd? 
Neemt de Confessie nict eer het tegenovergestelde stand
punt in? Artikel IV der Belgische Confessie zegt: Wij 
vervallen de Heilige Schtifturen in twee boeken, des Ou~ 
den en des Nieuwen Testaments, welke zijn Kanonieke 
boeken waar niet tegen te zeggen valt (wij cursiveeren). 
De .Synode heeft geen woord ter bevestiging van haar 
standpunt gegeven. Een gansch nieuwe stelling poneerde 
zij. Een gansch onbewezen stelling. Een stelling vreemd 
aan 't Gereformeerd denken zelfs. En op deze stelling 
werd me de het onderwijs van Dr. Janssen veroordeeld. 

"Het gansch onrechtvaardige van dit alles is reeds te 
in 't oogloopend, am verdere voorbeelden aan te halen. 
Reeds deze instantien zijn genoeg om te bewijzen, dat de 
Synode Dr. J ansseh's onderwijs op geheel onbiJIijke wijze 
he,eft beoordeeld." 

Allereerst een opmerking nJ. dat wii de voorbeelden 
onder c en d bespreken in ons rapport over het materieel 
protest van Ds. Breen. ' 

Vervolgens lellen wii allereerst op enkele afzonder· 
liike punt en die in dit gedeelte van het protest worden 
gevonden. 

(1) Dat de Synode in het geheel geen vasten grand 
onder de voeten had in hare beoordeeling van Dr. J ans
sen's onderwijs omdat zij afging op Student Notes en in 
het midden liet 'met welke mate van precisiteit zij In de 
Notes Dr. Janssen's onderwijs gereflecteerd vond. 

Uwe Commissie adviseert de Synode hierop te ant-
~m~n: ' 

a) Van deze onzekerheid was Dr. Janssen, door zijne, 
weigering om.de Notes aan te vnllen en te corrigee. 
ren, zelf de schnld; 

b) Een belangrijk stnk van de Notes (dat handelt over 
zijn Standpunt en Methode) heeft Dr. Janssen in 
een schrijven gericht aan de Cnratoren voor eigen 
rekening genomen; 
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c) Voorzoover der Synode bekend was had Dr. Jans
sen bijna nooit, concrete gevallen, aangewezen 
waarin de Notes onbetronwbaar waren. 'Vel daar
entegen heeft hij ze in zijne geschriften doorgaans 
op allerlei punten van detail verdedigd. 

Alzoo besloten. 

(2) Dat de Synode in hare beoordeeling van Dr. 
Janssen's onderwijs niet gerekend heeft met het licht dat 
Dr. Janssen in 'Zijne brochures hadgeworpen 01' vele in 
de- Conclusies voorkomende passages. 

Uwe Commissie adviseert de Synode bierop te ant
\voorden: 

a) Bij die verklaringen rees steeds de vraag of Dr. 
Janssen zoo zijn studenten had onderwezen. Ver
zekering daarvan heeft hij nooit gedaan; . 

b) Die verklaringen hebben in vele gevallen de bezwa
ren tegen zijne beschouwingen niet V\reggenolnen; 

c) Waar Dr. Janssen dit materiaal niet bij de Synode 
heef! ingediend, kon niet verwacht worden dat de 
Synode er gebruik van zou maken; 

d) De laatste brochures door Dr. Janssen v66r de Sy
node vau 1922 geschrevenverscheen zoo kort voor 
deze vergaderde 'dat er geen gelegenheid was om er 
stu die van'te maken. 

Alzoo beslotell. 

Wat betref! de hoofdpnnten in dit gedeelte van het 
protest adviseert uwe Comm. dat de Synode uitspreke: 

a) Deze vijfde grond gaat nit van de onjniste gedach
te dat voor de Synode de insubnrdinatic van Dr. 
Janssen ()p zichzelf een zelfstandige grond wusvoor 
zijne afzetting, en dat de ongereformeerdheid in de 

reflectie van zijn onderwijs, zooals gevonden in de 
"Stndent Notes", toen als een tweede zelfstandige 
grond bij kwum. Dat deze gedachte onjuist is blijkt 
hiernit: Dat de Synode nimmer verklaard heeft 
datzij Dr. Janssen afzelte om zijne insubordinatie, 
maar omdat zijne insubordinatie het haar onmoge
lijk lnaakte onl achter de Notes terug ,te gaan, onl 
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op die wijze de ernstige bezwaren tegen de Notes
zoo mogelijk-weg te nemen. 01' deze \Vijze aileen 
krijgen we een juiste interpretatie van het besluit 
del' afzettirig. Dit hiidt: Aangezien het onderwijs 
van Prof. Janssen, zooals gereflecteerd in de "Stu
dent ~n Individual Notes" gebleken is ongerefcir
meerd te zij n van gehalte en aapgezien Prof. J anSe 
sen door zijne insuhordinatie het del' Synode on
mogeIijk gemaakt heef! in haar .onderzoek achter 
de Student Notes terug te gaan, oordeelt uwe Com
missie dat de Synode tot de 'droeve taak geroepen 
wordt Prof. Janssen nit zijn ambt te ontsIaan, enz. 
(Acta 1922, p. 137). Hier hebben we feitelijk een 
grond voor afzetting bestaande nit twee clementen 
die onlosmakelijk aan eIkander v~rbonden zijn; 

b) Vit die onjuiste gedachte is ook te verklaren de 
beschuIdiging dat de Syuode in hare veroordeeIing 
van, het onderwijs van Dr. Janssen menigmaaI af
ging 01' een schijn van onreehtzinnigheid. Deze 
beschnldiging verondersteIt dat Dr: Janssen"afgezet 
is mede om zijn ongereformeerdheid in de leer als 
eenzelfstandigen grond. Feit is dat de Synode 
nooit beslist heeft nitgesproken dat Dr. J aussen on
ge:reforlneerd ,vas in zijn onderwijs, zander meer, 
maar weI dat de reflectie van dat onderwijs ge
vanden in de Notes ,ollgereforll1eerd was. 't"\\T as 
om deze distinctie niet nit hei oog te verIiezen, dat 
de Conclusies 111eer dan eens spreken van "schijn", 
De bedoeling is niet: de Notes schijnen, maar 
Dr. Janssen schijnt ongereformeerd te zijn omdat 
de Notes zekerIijk ongereformeerd zijn. 

Alzoo besloten. 

VI. 
De zesde grond voor dit protest Inidt als voigt: 
"De zesde grond voor ons protest is dat de Synode Dr. 

Janssen uit zijn ambt zette, overeenkomstig het Ondertee
kenings-formnIier; hij zou zijn beIofte verbroken hebben. 
Dit nn heef! Dr. Janssen nimmel' gedaan, en daarom had 
de Synode geen reeht op dien grond hemals professor te 
ontslaan nit zijn ambt. 
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"Het is een onware beschuldiging dal Dr. Jansseu zijn 
belofte in 'I Onderteekenings-formulier verbroken heeft. 
Immers hebben aile Professoren, Leeraars, Ouderlingen, 
en Diakenen met 't onderteekenen van dit Formulier be-, 
loofd ten allen tiide bereid te zullen zijn zich nader te 
verklaren over eenig punt der Gereformeerde leer, zoo 
Kerkeraad of Classis of Synode hen daartoe mocht verzoe-' 
ken. Dit blijkt uit het Formulier, zelf: 'En indien de 
Kerkeraad, Classis of .Synode te eeniger lij d, om gewich
lige reden van nadenken, tot behouding van de eenigheid 
en zuiverheid del' leer, goed vindt van ons te eischen na
dere verklaring van ons gevoelen over eenig artikel der 
Belijdenis, van den Catechismus of van de Verklaring del' 
N ationale Synode: zoo beloven wij ook mits dezen, dat 
wij te aller tijd daar'loe gewillig en bereid zullen zijn op 
poene als boven.' 

"Deze belofte nu heef! Dr. Janssen nimmer verbro
ken. Op de Synode van 1920 is feilelijk naar den eisch en 
de belofte in dit Formulier vervat gehandeld. De Synode ' 
heef! Dr. Janssen to en ondervraagd, en door hem werd 
verklaring,gegeven van zijn gevoelell omlrent de betrok
ken leerpllntell. De uitslag was, dathet del' Synode niet 
gebleken. was dat Dr. Janssen iets leeraarde, dat tegen de 
Gereformeerde leer was. 

"De Synode van 1922 heef! Dr. Janssen echter nim
mer gedagvaard, of hem gevraagd zich nader te verkla
ren omtrent zekere punt en der Gereformeerde leer. Had 
de Synode dit gedaan, Dr. Janssen zou zichbuiten twijfel 
hiertoe laten vinden. Daar de Synode aldus niet deed, 
nioch~ zij het Onderteekenings-formulier nu ook niet in 
't gedmg brengen. 

"De stand van zaken was inllners deze: Dr. Janssen 
werd door de Synode van 1922 in staat van beschuldiging 
gesteld. Bezwaarschriften tegen hem waren tel' Synod ale 
tafel toegelaten. De Synode eisehte van Dr. Janssen dat 
hij zich nu als beschuldigde zou laten behandelen. Aan 
Dr. Janssen zon de gelegenheid gegeven worden zichzelf 
te verdedigen op den vloer der Synode. De zaak Janssen 
was rechtszaak geworden. Aan de eene zijde stonden be
schuldigers; aan de andere zijde stond de beschuldigde. 
Alszoodanig nu weigerde Dr. Janssen verdeI' Ie gaan, 0111-

dat volgens zijne overtuiging de zaak onwettig ter .syno
dale ta1el was. En dat hij hierin in zijn recht slond heb
ben wij reeds aangdoond. 
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"Met zulk een procedure evenwel he oft het Onder tee

kenings-formnlier niets nit te staan. Hierop had Dr. Jans
sen dan ook der Synode gewezen in zijn protest. (Acta Sy
nodi, p. 155.) Dit Formulier doel! niet 01' een rechtslaak. 
Het spreekt aileen van 'gewichtige reden van nadenken' 
die een Kerkeraad, Classis of Synode meent te hebben, .en 

'van een 'nadere verldaring van gevoelen' over eenig punt 
in de Confessie, Catechism us of Verklaring der NatIOnale 
Synode. Had de Synode overeenkomstig dit Onderteeke
nings-formulier willen handelen, had zij de beschnldigin
gen voor onwettig moeten verklaren, en zoo de Synode ge
wichtige reden van nadenken had, had zij Dr. Janssen 
hiervan moeten verwittigen -en henl verzoeken zich over 
de leerpunten in kwestie te verklaren. 

"Dr. Janssen IlCef! aldus zijn belofte in 't Onderteeke
nings-formnlier niet verbroken. Dit Formulier mocht niet 
eens in 't geding komen, zooals de zaken standen. En dat 
de Synode toch voortging om Dr. Janssen uit zijn ambt te 
zetten 01' de z.g. grond van verbreking van de belofte in 
dit Formulier vervat, getuigt van sehromelijke verwarring 
van begrippen. En Dr. Janssen werd tevens alweer een 
groot onreeht aangedaan!" 

Uwe Commissie geef! de volgende verklaring waarom 
het Ondert.eekenings-formulier gcnoemd wordt in het be
sluit der afzetting. Dit moet in verband gebraeht \vor
den met het geheele verloop der J anssen-zaak. 

01' de Synode van 1920 werd ingevolge een verzoek
sehrift van de overige theologische professoren, Dr. J ans
sen ondervraagd aangaande zijne leer waartegen "ge
wichtige redenen van nadenken" bestonden. In hare be
slissing over deze zaak sprak echter de Synode zieh niet 
slechts nit over de verklaringen die Dr. Janssen daarover 
gaf, maar over zijn onderwijs, zeggende, dat het haar niet 
gebleken was dat Dr. Janssen iets leerde dat met de Ge
reformeerde leer der Inspiratie in strijd was; terwijl het 
onderwijs zelf nanwelijks onderzocht was geworden. 

Tegen dit beslnit kwamen protesten. Broadway en 
Zeeland vroegen om herziening van genoemd beslni!. 
Orange City vroeg: "De Synode overwege nogmaals de 
J anssen-zaak." Onderscheidene andere Classes drongen 
bij het Curatorinm aan 01' een grondig onderzoek. Strikt 
genomen dus is het niet waar dat Dr. Janssen VOGr de Sy-
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node kwam te staan als een beschuldigde, Hij ston d daar 
,als een onder verdenking, 

Zoo heef! de Synode Dr, Janssen ook behandeld, De 
Comm, van Praeadvies heef! geene beschnldigingen over
wogen, Zij drong er bij Dr, Janssen op aan om aan de hand 
van zijn eigen Notes de Student Notes te corrigeeren en' 
aan te vnllen, Zij sprak slechts van "mogelijke hezwa
ren" die er dan konden overblijven, waarte'gen hij zich 
dan op de Synode zou kunnen verdedigen, 

Dr, Janssen weigerde aan dit verzoek te voldoen en 
gaf kennis dat hij zich aan de zaak onttroic Door deze 
actie viel hij onder de termen van het Onderteekenings
formulier, Nuspreekt dit Formulier wei niet van een 
verplichting om de o.yerblijvende onzekerheid van wat 
een professor geleerd heeft weg te nemen, maar in het al
gemeen van de roeping van iemand die onder verdenking 
ligt eene nadere verklaring te geven van zijn gevoelen 
over eenig pnnt der Belijdenis, Daaraan ligt eehter de 
algemeene gedachte ten grondslag dat een ambtsdrager 
die offici eel onder verdenking ligt gehouden is al het mo
gelijke te doen wat noodig mag zijn om de suspicie weg te 
nemen, In dit speciaal geval waS daartoe ook noodig dat 
Dr, Janssen zieh uitsprak over de waarde van de con
crete voorbeelden uit de Notes aangehaald, 

Uwe Commissie adviseert de Synode, met het oog op 
het bovengenoemde, om uit te spreken dat de Synode van 
1922 in haar recht was om Dr, Janssen af te zetten, daar 
hij weigerde mede te werken om, indienmogelijk, de ver
denkingen tegen zijne zuiverheid in de leer weg te nemen. 

Alzoo beslolen. 

Met het oog op het slot van het protest, ,,,aarin verzocht 
wordt om eene revisie van de zaak Janssen naar eisch van 
Gereformeerd kerkrecht en om uitkeering van zijn vol sa
laris aan Dr. Janssen tot zulke revisie geschied zij, advi
seert uwe Commissie dat de Synode ten slotte uitspreke: 

a) dat de zaak Janssen op de Synode van 1922 behan
deld werd naar eiseh van Gerd. kerkrecht; 

b) dat er derhalve geen reden bestaat voor uitkeering 
van salaris aan Dr. Janssen. 

Alzoo besloten. 
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Wij wijzen nu op enkele punten in onderscheidene 
prolesten (die op de formeele zijde del' zaak betrekking. 
hebben) welke pnnten niet gevonden worden in het pas 
behandeld protest. 

(1) Een protest van 'V. Hollander, dat zich richt te
gen de actie der vier professoren. Het is niet dnidelijk of 
het hnn actie va6r en op de Synode van 1920 bedoelt of 
daarna. De laatste schijnt echter hedoeld te zijn (zie de 
nitqrnkking: "b.nrean van inforlnatie dat leidt tot cen 
kantoor van publica tie") . De broedcT ziet voorbi,i clat die 
actie niet den grondslag vormde voor het beslnit del' -Sy
node van 1922. Als protest tegen die Synode kan bet daar
om niet dienen en als protest tegen de beschuldigde broe
del's behoort het hier niet tel' tafel. Ook al bedoelt het 
hnn actie v6ar en op de Synode van 1920, -is het nog niet 
van kracht omdat het nitgaat van de verkeerde olldor
stelling dat zij toen als beschllldigers van Dr. Janssen 01'
traden. Zoo wilden zij zelf zich niet beschonwd hebben 
en zoo beschonwde ook die Synode hen niet. 

Alzoo besloten.' 

(2) Onderscheidene protestanten hehben bezwaar dat 
er vIva voce gesternd is over het 'voorstel. van afzetting. 
Dit was volgens hen eene afwijking van onze kerkelijke 
usantie en eeil bewijs van de bevooroordeeldheid del' Sy
node tegen Dr. Janssen. 

Uwe Commissieadviseert de Synode zich hierover niet 
nit te spreken: 

a) omdat de protestanten zelf dit als een onderge
schikt pl,lnt beschouwen; 

b) omdat de kerkelijke usautie, waarop zij zich be
roepen, questieus is. 

Alzoo besloten . 

. (3) Enkele protestanten hebben bezwaar tegen de 
herziening van het besluit van 1920 iniake Dr. J aussen 
omdat de "ondeugdelijkheid" van dat beslui! niet werd 
aaugetoond. 

Uwe COlllmissie adviseer!" hierop te antwoorden dat die 



ACT A S ,N 0 D I 1 9 2 4 __ -",191 

"ondeugdelijl~heid"eaangetoond was in de protesten' tegen 
dat besluit (Acta 1922, pp. 96 en 115) waarvan de Synode 
kennis droeg en waarbij zij zich aansloot. (Acta 1922, 
p, 124). 

Alzoo besloten. 

(4) Eon van de protestanten heeft bezwaar tegen het 
beslnit der Synode van 1922 omdat deze geene notitie nam 
van het onderwijs van Dr. Janssen na d'e Synode van 1920. 

Uwe Commissie adviseert de Synode hierop te ant
,voorden: 

a) Dat daarop wei terdege gelet is in het Meerderheids
en Minderheids-rapport dat de Synode v66r zich 
had. (Reports and Decisions, pp. 6, 11, 199.) 

b) dat het materiaal waarop de Synode zich in hare 
Conclusies beroept ontleend is niet slechts aan de 
Notes v66r 1920, maar ook a,an de Notes van het 
onderwijs dat na de Synode gegeven werd. Voor
beelden: Acta 1922, p. 132 (2);·vergelijk Reports 
and Decisions, Pl'. 13, 76; Acta 1922, p. 131, III, A, 
(2) "Micah (after Synod)". 

Alzoo besloten. 

Hiermede is afgeloopen de behandeling van het eerste 
ded van het Rapport, bevattende het antwoord 01' de pro

e testen tegen de behandeling van de zaak Janssen, wat be
treft de formeele zijde. (Zie verder Art. 150.-) 

Met het oog 01' de bovengenoemde besluiten spreekt 
de Synode uit, dat de protestanten zich bij de beslissing 
der Synode van 1922 inzake Dr. R. .T anssen dienen neer 
Ie leggen. 

ARTIKEL 147 
Ds. J. Manni slui! deze zitting met dankzegging. 

NEGEN-EN-TWINTIGSTE ZITTING, DINSDAGAVOND, 
8 JULI 

ARTIKEL 148 
Nadal gezongen is Psalm 25 :2, opent Ouderling H. P. 

Eekhof deze zitting lllet gebed. 
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ARTIKEL 149 

De voIgende protesten betreffende de besIniten der Sy
node inzake Algemeene Genade worden geIezen en voor 
kennisgeving aangenomen. (V gI. Art. 132) : 

"Ondergeteekendeprotesteert tegen I, B van de besIui
ten in re Gemeene Gratie, en weI tegen de woorden dat 
God de zonde beteugelt 'door de aIgemeene werkingen 
Zijns Geestes'. AI.is het waar dat God de zonde beteugeIt, 
,en dat Hij dat doet door Zijnen Geest, toch hebben we be
zwaar tegen de verkIaring, dat de beteugeling der zonde 
in de GeIoofsbeIijdenis wordt toegeschreven aan 'de aIge
lueene werkingen Zijns Geestes'. 

Hoogachtend, 
, A. WASSINK." 

"Ondergeteekende protesteert tegen de besluiten del' 
Synode in re Gemeene Gratie, I, A. B. C; II, en III, omdat 
volgens zijne overtniging: 

a) er voor dezebeslniten thans geen behoefte bestaat; 
b) deze beslurten thans niet voor het profijt der ker

ken zijn, en 
c) in het sllbstiiLlllt-voorstel tot benoemen van een 

Commissie, (vgI. Art. 124) een uitnemende weg tot 
profijt der kerken werd aangewezen. 

A. PETERS." 

"Ondergeteekende protesteer! tegen de besIuiten del' 
Synode inzake punt I, nader A. B. C, van 'VoorsteI in re 
Gemeene Gratie' . 

. Gronden:~ 
a) Niet omdat hij het met den inhoud dezer pnnten 

niet eens is, maar omdat hij de overtuiging heeft,. 
dat er nu geen noodzaak is dit uit te spreken; 

b) omdat hij van oordeeI is dat deze besIuiteu niet' 
bevorderIijk zijn tot het profijt der kerken. 

J. L. HEERES." 
"Ondergeteekende protestecrt hij dezen tegen de be

llIuitcn der Synode inzake de AIgemeene Genade. 
Gronden:-
(1) omdat, naar zijne opvatting, door het uitspreken 

del' drie punten, het Ieerstuk der AIgemeene Gc
nade, indirect, is aanvaard; 
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(2) omdat, naar zijnbescheiden meening, met het oog 
01' het profijt en d.e.rn.st der kerken, de Hjd niet 
rijp, is om thans hierover een uitspraak te doen. 

A. ROSBACH.". 

"Ondergeteekende heeft behoefte om uit te spreken dat 
hij bezwaar heeft om in den thans voorgestelden weg met 
de Synode mee te gaan wat de wi.ize van handelen betrcft, 
wijl 

a) zijns inziens, het noodige Jicht ontbreekt, en diens, 
volgens elka,!?ers sprake nie! w,?rdt .~er~taan; en 
derhalve de tIJd voor deze actIe met rIJp IS; . 

b) ZIJns inziens, de aard van het geschi! ell de stand 
der zaak zoodanig is dat rlt'ze wijze van actie nict 
genoegzaam rekent met den eisch der broederlijke 
samenwerking onder biddend opzien tot den Heere; 

c) zijns inziens, het \Voord Gods en het profijt der 
kerken den ingeslagen weg thans niet gebiedend 
maakt. 

JOHN H. MOKMA." 

. "Ondergeteekende protesteert tegen het besluit der Sy
node am zich nu reedsuit te spreken over de betwiste 
punten, die in verb and staan met het leerstuk der AIge_ 
meene Genade, n.L de gunstige gezindheid Gods jegens de 
menschheid in het algemeen, de beteugeJing der zonde, en 
het doen van zoogenaamde burgerlijke gerechtigheid . 

.. Dit protest ricbt zich niet tegen den inhoud dezer Sy
nodale uitspraken, waarmede ondergeteekende hel vol
maakt eens is. Maar hiertegen gaat dit protest, dat de 
Synode thans reeds overging tot het doen van uitspraken 
die volgens de overtuiging van ondergeteekende onnoodig 
en overhaastig zijn. 

Gronden:-
(1) het leerstuk der algemeene genade is naar zijn oor

deel nog niet voldoende doorschouwd,· en het ge
sehil in onze kerken gerezen over de bovenge
noemde 'punten" die er lnce in verband staan, is 
nog niet tot genoegzame rijpheid gckomen, om lW 
reeds een beslissing uit te.lokken, waardoor in be
ginseLhet standpunt van debroeders Dunhof en 
Hoeksema yeroord.eeld wordt; 

(2)' de punten, waarover het gaat, behooren niet tot de 
grondwaarheden in onze Belijdenisschriften ge-
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formuleerd, en zooals de Synode zeIf erkende, zijn 
de broeders Danhof en Hoeksema in deze grond
waarheden Gereformeerd, al is het ook met een 
neiging tot eenzijdigheid; . 

(3) deze vol8ens de overtuiging van ondergeteekende 
te haastzg genomen uitspraken zulIen piet bevor
derIijk zijn voor de rust en het welzijn onz·er ker
ken. De ervaring h~eft geleerd, dat haastige spoed 
in zulke gewichtige zaken, wan.neer de gemoederen 
warm zijn door den gevoerden strijd,zelden goed 
gaat; 

(4) er was naar het oordeel van ondergeteekende een 
weg, die uitnemender was, nJ. die van het benoe
men van een Commissie tot onderzoek vanhet ge
rezen geschil en tot nadere bestudeering van de 
waarheden, die in het gedrang gekomen zijn. De
zen weg heeft de Synode echter niet willen iI!.sIaan. 

D. ZWIER." 

PROTEST BETREFFENDE DE .SYNODALE BESLUITEN IN RE 
GEMEENE GRATIE 

"Wegens gebrek aan tijd en groote vermoeidheid des 
Iichaams ben ik niet in staat al mijne bezwaren tot in bij
zonderheden welomschreven voor de Synode te leggen; 
maar zal ik mij noodzakelijk moeten beperken tot slechts. 
enkele hoofdzaken. Deze zijn als voIgt: 

(1) Naar mijne innigste overtuiging was de Synode 
niet wezenIijk rijp om over punten A, B. en C van het 
voorstel in re Gemeene Gratie, zooals die tegen den avond 
van 7 Juli werden ingediend en thans geformuleerd zijn, 
Ie stemmen. Gronden:-

a) De discussie op de vloer der Synode was to en f'eite
lijk slechts genaderd tot het eerste punt, nameIijk: 
Gods gunst jegens verworpenen. Men was veor de 
verdaging bezlg geweest met de vraag, of de BeIij
denis zulk een gunst leer.t. De andere twee hoofd
pun ten waren eigenlijk nog niet in bespreking ge
weest; en ook in betrekking tot het eerste punt 
stond de strekking van de BeIijdenis nog geenszins 
voor de Synode vast; terwijl de kracht van het door 
de Comm. van Praeadvies aangevoerd Schriftbe
wijs en van het bewijs van de aanhalingen uit Ge
I'eformeerde schrijvers nog in betrekking tot geen 
del' punten was vastgesteld; 
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b) Felt is, da.t onderscheidene afgevaardigden weinig 
of geen bewij s voor de gedachte, dat God oak aan ' 
de verworpenen gnnst bewijst, in de aangehaalde 
plaatsen nit de BeIijdenis, konden vinden; en dat 
men ernstige bezwaren openbaarde tegen het do en 
van een nitspraak betref(ende dat punt, maar aan
drong op nadere studie van het onderwerp der Ge
meene Gratie. Getuil$e hiervan het ingediend sub
stituut-voorstel Manm, alsmede het feit, dat ook na 
de redevoering van den rapporteur van de C<;llnm. 
van Praeadvies, onderscheidenen zich meenden te 
moeten onthouden van de stemming over'het voor
stel, dat door de Synode aangenomen werd; 

c) Op de vraagnaar bewij s uit de BeIij denis voor de 
gedachte, datGod ook jegens de verworpenen gun
stig gezind is, is feiteIijk nooit geen eenil$szins be
paald antwoord gegeven; en evenmin IS er een 
eenigszins af doend an twoord gegeven op de vraag, 
waarom dat men niet eerst nader op de kwestie der 
Gemeene Gratie zou kunnen ingaan, of ook de drie 
opgebrachte punten aan een nader onderzoek, zou 
kunnen onderwerpen; maar zich aanstonds defini
tief zou moeten uitspreken, 

(2) Mijn tweede punt van algemeen bezwaar raakt 
den vorm van de punten A, B, en C, zooals die thans ge
formuleerd en door de Synode zijn aangenomen. In de
zen vorm achten wij deze punteJleenvoudig onverdedii!-
baar. Gronden:--, , ' 

a) De eigenIijke punten in A, B, en C, nameIijk: (a) 
"De gunstige gezindheid Gods jegens aIle menschen 
en niet aIleen jegens de uitverkorenen," of, zooals 
dit punt nader omschreven werd, "dat er behalve de 
genadc Gods bewezen aIleen aan de uitverkorenen 
ten eeuwigen leven, ook eene zekere gunst of ge
nade Gods is, die Hij bctoont aan Zijne schepselen 
in het algemeen"; (b) eris eene "beteugeling der 
zonde in het leven van den enkelen mensch, en in 
de samenleving"~door de' algemecne werkingen 
van Gods Geest, en-waardoor de menschelijke sa
menleving mogeIijk is gebleven; en (c)- "Het doen 
van zoogcnaamde burgerIijke gerechtigheid door 
onwedergeborenen" door een zekeren invloed Gods 
op den mensch,-deze uitspraken der Synode wor
den niet letlerIijk gevonden in onze' BeIijdenis
schriften; 
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b) Voor deze Synod ale uitspraken moet derhalve for
meel bewijs geleverd worden. En nu blijft de Sy
node in gebrcke zulk bewijs te leveren; maar zegt 
slechts, dat de leer in deze Synod ale uitspraken ver
vat blijkt uit de Confessie. de Heilige Schrift en de 
wcrken van Gercformeerde schrijvers; 

c) En evcnmin toont de Synode het verb and aan tus
schen het· bevel van de predikhlg des Evangelies, 
waarvan de aangehaalde Dordtsche Leerregels han
delen, en hare elgen drietal uitspraken. Oil is ver
warrend. M.i. had de Synode formeel eers! de ui!
spraken van onze Belijdenis moeten toelichten, de 
exegese van deaangehaalde' Schriftuurplaatscn 
moe ten vaststellen, de aanhalingen uit Geref. schrij
versO lTIOeten toetsen; en daarna cene vergelijking 
moeten maken tusschen het resultaat van dien ar
beid met hetgeen door de beide broeders wordt ge
leerd. 

(3) Mijn derde bezwaar is, dat de Synode het verschil 
tussehen haar en de broeders Danhof en Hoeksema niet 
zuiver daarstelt, 'noch in fonneelen, uoeh in luaterieelen 
zin: Bewijs:-

a) De broeders spreken telkens van "gunst of genade 
Gods jegens verworpenen als verworpenen"; de Sy
node daarentegen maakt in punt A gewag van eene 
"zekere gunst of genade Gods, die Hij betoont aan 
Zijne sehepselen in het algemeen." Die tegenstelling 
nu is niet zuiver. Doeh formeel schuift de Synode die 
tegenstelling ook niet naar voren. Zij neemt zeUs 
geen notilie van hetgeen de broeders leeren ; en voert 
ook eigenlijk geen bewijs aan voor hare eigene stel
ling. Zij bewe;,rt slechts, dat hare voorstelling rust 
op Belijdenis, .schrift en de leer der vaderen; 

. b) De broeders sprekel) van "stuiting van het proces 
der zonde", en dan altoos nog in verband met het 
do en van het goede voor God door den natuurlijken 

.mensch; doch de Synode gewaagt van "de beteuge
ling der zonde.inhet leven van den enkelen mensch, 
en. in de smnenlc"\.'"ing",-door de algemeene wer
.kingen van Gods Geest, enc-waardoor de mensche
lijke samenleving mogelijk is gebleven. Ook hier 
r'lakt men elkander nietzuiver. En ook hier neemt 
de Synode geen notitie van hetgeen de broeders lee
ren; bewijst feilelijk ook haar eigen standpnnt nie!; 
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maar spreekt eenvoudig nit, dat het door haar ge
stelde berust 01' Belijdenis, Schrift, eo de leer del' 
vaderen; 

c) Zoo ook in punt C spreekt de Synqd" uit, dat vol
gens Schrift en Belijdenis "onwedergeborenen bur
gerIijk goedkunnen doen." Doeh de broeders, die 
.nimmer het doen van het burgerlijk goed door on
wedergeborenen ontkend hebben, h.andelen van de 
daden van den natuurlijken mensch, en dat weI in 
zijne relatie tot God. Ook hier raken beide partijen 
elkander niet zuiver. En ook in be trekking tot het 
punt van "burgerlijk goed" neemt de Synode met 
geen enkel woord nolitie van de verklaring, die 
de broeders daarvan hebben gegevell. Oak merkt 
de Synode niet 01', dat deBelijdenis het do en van' 
iets, dat men wil aanduiden als "burgerIijke ge
rechtigheid", verbindt aan het nog overgebleven 
lieh! del' natuur; zij verbindt het aan eell invloed 
van God 01' den mensch. En voor het overige be
weert de Synode, dat haar eigen gevoelen steunt 01' 

.. Confessie, Schrift, en de leer del' vader.en. 
Hier zouden we willen vragen, moet dat nu toch 

'v~arlijk 'zoo? Waaroln toch niet eerst saluen over 
, deze dingen gesproken, om althans eerst elkander 

goed te verstaan, en daarna met wezenlijke be
kwaamheid, indien noodig, ietsdefinitiefs uitge
sproken en vastgesteld. M.i. ware· eene commissie 
vee! betel' geweest dan de tegenwoordige uit
spraken. 

, (4) In de vierde plaats m~en ik'er nog 01' te moeten 
wijzen, dat de Synode; ~fgedaeht nu van het bovenge
noenlde, naar mijn overtuiging, in hetgeen zij in punten 

, A, B, en C uitspreekt, in materieelen zin niet belijnd en 
.. ten volle weergeeft, wat B,Jij denis ep Heilige Schrift 

leeren . 

. a) Rakende punt A ben ik van overtuiging, dat de Be
lijdenis.in deaangehaalde punten gewaagt van de 
prediking des Evangelies,. en nie! van eene gnnstigc 

. gezindheidGods jegens ·verworpenen. Ook heeft 
m.L het'bevel van Evangelie-prediking niets uit

'staande met eene algemeene genade. In elk geval 
moet de Synode voor het tegenovergestelde bewijs 
leveren. En helzelfde dient te geschieden in betrek-
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king tot de aangehaalde Schriftnnrplaatsen. Ter
wijl tevens dient te worden gewaakttegen eene nei
ging tot verwerping van de verwerping; 

b) Betreffende' punt B is het mijne overtniging, dat 
Artikelen 13 en 36 onzer BeIij denis betrekking heb
ben op de voorzienigheid Gods, en opde instituties 
en middelen, door Hem ingesteld en daargesteld, 
waardoor Hij aIle schepsefen regeert, dienstbaar 
steIt aan' de komst Zijns Rijks, en ook henenvoert 
naar hunne eeuwi~e bestemming. Hier moet mij 
weer de vraag van t hart, wat is er toch in de voor
stelling der hroeders betreffende deze dingen, dat 
ook maar eenigermate in strijd zou zijn ·te achten 
met eenig fondamenteel Gereformeerd beginsel? 
En waarom neemt men zeIfs 'geen notitie van hnnne 
voorstelling? En de Synode zal toch zeker niet wil
len ontkennen, dat al geven de overheidswetten een ' 
zekeren vorm aan het leven van den zondigen 
mensch, dat gaarmede niet het proces der zonde ge
stuit wordt; en in negatieven zin, dat overheids
gezag ook mid del is in de hand van goddelooze 
menschen om op zeer bijzondere wijze te zondigen 
en de schuld meerder te maken. Wij zouden willen 
vragen, waarom verkiest de Synode nu een onmid
dellijke definitieve uitspraak zonder afdoend bewijs 
uit Belijdenis of Schrift, en waarmede men gemak
kelijk nog weer verschillende zij den uit kan, boven 
eene degeIijke studie? Ik bedroef mij daar zeer 
over; 

c) Aangaande punt C ben ik van gevoelen, dat de Bc
Iijdenis spreekt van zekere werken van den natuur
Iijkenmensch in het burgerlijke, en in verb and met 
het licht der natuur, waarvan hem een weinig ver
bleer. Van deze werken zegt de Belijdenis m.i" dat 
zij voor God zondig zijn, al is het ook, dat zij in 
zeer betrekkelijken zin, en in vergelijking met ie

. kere andere werken, in het burgerlijke goed gehee-
ten worden. VerdeI' wijst de Belijdenis er op,. dat 
de natuurlijke mensch bij 't lieht der natuur, 
dat hem nog verbleef, ook in 'I burgerlijke 'zich im
Iner lneer lJederft, zondiger ·wordt, en dat hem in 
dien wcwalle verontschuldiging Vf10r God ontnomcn 
word!. Dit nu kan m.i. toch onmogelijk loege
schreven worden aan een goeden invloed van God 
op den mensch. Ik zou hetgeen de Synode dienaan-
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gaande in punt C uitspreekt, niet kunnen aehten te 
zijn naar de BeIijdenis en de Heilige Sehrift. Doeh 
waarom deze diDgen niet eerst nader ingedaeht. 

(5) Hoewel ik dan ook gaar!)c toestem, dat onder
seheidene uitdrukkingen in de geschriften van de broeders 
Danhof en Hoeksema niet weI te rijmen zijn met wat door 
de Synode in punten A, B, en C word! voorgesteld, Z09 
ben i'k toch heiIig overtuigd, dat hunne uitdrukkingen, 
mits in 't reehte verb and gelaten, niet wezenIijk in strijd 
zijn met BeIijdenis en Schrift. Geheel afgedaeht dan ook. 
van het feit, dat elk bijzonder werk over eenig bepaald 
punt, juist omdat het bijzonder is en een bepaald punt be
treft in zekere definitieve riehting moet wijzen; beweer ik, 
de de broeders ernstigIijk strevennaar cen rijke en al
zijdige voorste1Iing van Gods geopenbaarde waarheid; en 
dat zulks ook weI duideIijk is nit hunne gesehriften. AI 
mogen zij dan versebiIIen van de huidige drie Synod ale 
uitspraken, zoo meen ik toeh tegenover de Synode met 
klem te moeten handhaven, dat hun gevoelens in over- . 
eenstemming zijn met BeIijdenis en Schrift. 

Waar dit nu mijne innigste overtuiging is, daar zal de 
Synode mij zeker weI verstaan, als ik hiermede uitspreek, 
dat ik het mijne roeping acht vpor God en de kerken, niet 
aIleen formeel te protesteeren tegen deze Synodale beslui
ten, maar ook practische maatregelen daartegen hoop te 
nemen, heide als afgevaardigde van Classis Grand Rapids 
West en als een van de twee in betrekking tot bovengc
noemde drie punten veroordeelde broeders .. Ik heb ge
meend, eerIijkheidshalve dit te moeten zeggen. 

HENRY DANHOF." 

ARTIKEL 150 

De behandeIing van het Rapport Prote .• ten in de Zqak 
Janssen wordt voortgezet (vgl. ArtikeI146). 

Met betrekking tot het tweede deel van' dit Rapport, 
bevattende de behandeIing van de protesten tegen de 
Conclusies van de Synode van 1922 inzake het onderwijs 
van Dr. Janssen, wordt door de Synode besloten zich niet 
uit te spreken over elk afzonderIijk advies, door de Comm. 
van Praeadvies gegeven, maar telkens na lezing van elk 
punt gelegenheid te geven lot het opperen van bezwaren, 
en nadal op deze wijze het hveede deel van het Rapport is 
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spreken. 

De Rapporteur, Ds. H. J. Kuiper. Ie est als voIgt: 

SECOND PART ON THE CONCLUSIONS OF SYNOD 

'Vith respect to this part we have two remarks: fir,st~ 
that we employ the English language because the protests 
against Synod's Conclusions .. are in English; second, that 
we have intentionally made onr advices brief to make it 
easier for Synod to see the main points at. issue, and be
cause we believe Synod would not be inclined to say more 
on these doctrinal questions than is positively necessary, 

The material for this part consists of a protest by Rev, 
Q. Breen, one by Rev. G, 'V, Hylkema, one by Rev. E. J. 
Tttuk, an.d a communication from Rev. Tuuk in .elucida
tion of his protest (Documents B, 1-4). '. . 

We' again follow the protest of Rev. Q. Breen, (material 
part) as being the most complete. Our answer to this is 
also a reply to the material protest of the Revs. Tuuk and 
Hylkema.A separate document, by Rev. Tuuk, intended 
to be an explanation of his material protest, will 'require 
special consideration. 

Remarks: These "Additional Explanations" Were not 
presented to Classis Illinois, but we judge that this does 
not invalidate the document. Our reply to it will be given 
inthe course of this answer to Rev. Q. ,Breen's ,protest. , 

Rev. Breen's protest:-

"The undersigned desires herewith to protest against 
cert;lin unreformed elen)ents in Conclnsions I to V (Acta 
Synodi; pp. 125-136; Reports. and Decisions,pp.21~224) 
to which Synod committed itself in the case of Dr. R. 
Janssen. . . 

THE FIRST GONCLUSJON (STANDPOINT ,~ND METHOD) 

. L Synod c.ondemned. this definition of O. r: Introduc
tion: '0. T: Introdnctioli.is the science that treats of the 
origin and history of the writings of the Christian Church 
inherited frOill the Church of the Old DispenslHion,' and 
with it; -on the strength of J cstis and the Apostles; accepted 
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as Holy Scriptures .. Abbreviated: It i8the science of the 
Introduction of the O. T. Holy Scriptures.' 
.. Synod said ofthis: 'In this' definition the standpoint of 

faith does not come to light. Such a definition an unbe
liever could also employ' (Acta, p. 125; Reports and De-
cisions, p. 215.) . " 

In condemning this definition of O. T. Introduction, 
Synod committed itself to an nnreformed line of thinking. 
Apart from the fact that Synod omits the well-known Pre
face from Rev. H. Verduill's Notes (cf. Synodale Cone/u
s;es, by Dr. R. Janssen, pp. 25, 26) which immediately pre
ceded this definition, in which a clear statement of Dr. 
Janssen's faith in the .Holy Scriptures, their inspiration, 
etc., was made; we say, apart from this, the given defini
tion would not depart from Reformed theological thought. 
First, it is not to the discredit of a theologian that his defi
nitions are such as· unbelievers can also employ. It is 
rather to his credit. It is even necessary for a scientific 
apologetic for Christian belief. It receives its cogency from 
the fact of Common Grace. Secondly, Synod makes it 
perilous to speak of accepting the Old Testament as Holy 
Scriptures on the authority of Jesus .and the Apostles, by 
S\lying that in such a definition the standpoint of faith 
does not come to light. Unbelief without admixture, sUre
ly,. do.es not attach such weight .to the authority of Jesus 
and the Apostles as to acknowledge the Old Testament as 
Holy. ,Scriptures on their word! The very fact that one 
claims Jesus' and the Apostles~ word as authority gives 
evidence of the standpoint of faith. Thirdly, Synod does 
not distinguish between unbelief and the nnheliever. Un
belief as such can have no knowledge of the truth. The 
unbeliever, because of Conlllon Grace, can have SOlTIe 
knowledge of it, and can, therefore, in the capacity of a 
scientist accept true de1nitions in theological science. Our. 
Confession, Art. V, says that ·the very blind are ahle to 
perceive that the things foretold in them (Scriptures) are 
fulfilling'. These 'blind' are the unbelievers." 

Answer of the Committee:-

The objection of Rev. Breen is a double one: 
(1) Dr. Janssen has taken the standpoint of faith m 

this. definition; 
(2) Even if this definition were such as an unbeliever 

could employ, it would not be to the discredit of 
Dr. Janssen. 
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Your Committee advises Synod to reply to (1) as 
follows: 

This definition simply attributes the acceptance of the 
O. T. Holy Scriptures to the Christian Chllrch, and de
clares that the Christian Chllrch accepts these as such on 
the strength of the testimony of Jesus and the Apostles. 
The defimtion does not show that Janssen himself accepts 
these writings as Holy Scripture on the strength of that 

, testimony. 

To (2) yo,;r Committee advises to reply: 
a) If the meaning of the expression which is obscure: 

"It receives its cogency from the fact of Common 
Grace" is that the unbelievers, by virtue of Com
mon Grace, can be gained for the standpoint of 
faith by reason, we condemn it. This would be a 
denial of Paul's statement: "The natural man re
ceiveth not the things of the Spirit of God; for they 
are foolishness unto him;, and he can not know 
them, for they are spiritually judged" (1 Cor. 2:14). 
We refer here to what Dr. Hepp says in Gerefor
meel'de, Apologetiek. Dr. Hepp beweert dat de 
Apologetiek tot taak heeft de wetenschappelijke 
verdediging van het dogma. Op bI. 37: "Hoe kan 
er tusschen de onwedergeborene rede en het diepst 
del' ChI'. religie ooit e~nige affiniteit bestaan, die het 
verstaan mogelijk maakt? De Apologetiek van het 
redebewijs heeft immel'S genegeerd het Paulinische 
woord dat de psychische, de ongeesteIijke mensch, 
niet begrijpt de dingen van Gods Gees!." 

b) The statement that it is to the credit of the theolo
gian that his definitions are snchas unbelievers 
can also employ can ,not be defended on solid 

,gronnds. Reasons: 
(1) This IS' a virtual denial of the antithesis in 

science, even in theologicaI.science: There can 
be no agreement, a~ to principles, between be
lieving and nnbelieving science. The protest, 
as also Dr. Janssen's Notes, refers rilore than 
once to common grace, in connection with 
science, but nowhere does the protest, as the 
Notes, acknowledge the existence of the antith
esis in this realm. In this manner one departs 
altogether from the standpoint take!" by all Re
formed theologians; 
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(2) Such a neutrai definition is of no importance 
unless the, actual instruction bears the same 
neutral character. Hence it would follow that 
it is to the credit of a theologian" regardless of 
the branch he teaches, to assum'), formally at 
least, a neutral standpoint. This is, of course, 
permissible. 

Rev. Breen's protest:-

"II. Synod condemns moreover, the staudpoint of de
claring that 'the' object of his (Dr. J.) empirical, critical 
search is tbe origin and history of the writings of tbe 
O. T.", and Synod says that 'these, from the standpoint of 
faith, cannot as such be the object of empirical, critical in
vestigation.' (Acta, pp. 126, 127; Reports an,d Decisions, 
p.216.) 

The judgment passcd npon this by Synod again gives 
evidence of a departnre from Reformed thought. First, 
this was the method of the 16th Century Reformation 
which had to determine once more what books of Scrip
ture were Canonical from the mass of books accepted by 
the Roman Church as such. It was the method of Calvin, 
and he did so on gronnds which were historical, critical. 
His investigation was empirical, as all true scientific work 
must be (cf. 'Varfield, 'Calvin's Doctrine of the Knowledge 
of God, pp. 193--195, in Calvin and the Reformation.) Sec
ondly, it was manifestly the method of the fathers before 
Dordt and the fathers of Dordt; for in our Confessiou, 
Art. IV, we read: 'We believe that the Holy Scriptures are 
contained in two books, namely, the Old and New Testa
ment, which are canonical, against which nothing can be 
alleged.' The Reformed fatbers could say tbis only after 
a thorough investigation of the origin and history of theSe, 

, books. The words of our Confession speak for themselves. 
Thirdly, the Synod (1922) committed an error when it 
proceeded, in its judgment from the principle that the 
standpoint of faith precludes or makes unnecessary an 
empirical, critical investigation of the book~ of Scripture, 
as though the principle of saving faith or regeneration or 
the Testimony of the Holy Spirit in the believer's heart 
could decipe ou questions involving, or make unnecessary 
an historical, critical investigation of the Scriptures; im
plying even, that these two are incompatible. Not only 
did Calvin and Kuyper and Warfield, et. aI., repudiate 
such a view; but our Confession also makes clear that, 
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there is a distinction between a scientific investigation of 
the books of Scripture (with the resuH that nothing can b" 
alleged against them) in Article IV, and between the testi
mony of the Holy Spirit Con which ground mainly 'we re
ceive these books, and these only, as holy and canonical, 
for the regulation, foundation, and . confirmation of our 
faith') in Article V." 

Answer of the Committee:-

Your· Committee advises Synod to say the .following 
with respect to the amendment (Acta, p. 126): The Synod 
of 1922 did not mean to declare that the standpoint of 
faith prohibits a believing theologian from instituting an 
historical, critical investigation as to the origin and his
tory of O. T. books (e.g. the authorship of Joshua and 

'Job.) But Synod did mean,to declare that from the stand
point of faith such an investigation can only be carried 
on within such limits that the result will never conflict 
with the belief in the divine origin and inspiration, the 
trustworthiness and authenticity of said books. And it de
clared that Dr. Janssen did teach that the origin and his_ 
tory of O. T. writings must be subjected to an empirical, 
critical search ,without bringing out that the results .of 
such an investigation may never conflict ·with the dogma 
of an infallible' Bible. In proof of this we call attention 
to the definition :'. "0. T. Introduction is a science that 
treats of the origin and Ilistory of the writings; which the 
Christian ,Church inherited,' etc., and to the later state
ment that this search "must be critical," without further. 
declaring within what limits this critical search must be 
conducted. ' 

In regard to R.ev, Brecn's appeal to Art. IV of the B·cl' 
gic Confession ("Webelieve that th~ Holy Scriptures are 
contained in two books, namely, tne Old and New Testa
ment, which are ,canOliical,against which nothing canb,e 
alleged':) we declare that this iI\t<;rpretation of the article 
is wrong. The statement of the Confession does not imp'Iy 
that the Reformers 'instituted an empirical, critical search 
into the origin and history of the books of the Bible, and 
as a result carne to the conclusion that they were canon
ical. The clause: "against which nothing can be alleged", 
is simply to be regarded as an explanation of the term: 
canonical. . 
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Rev. Breen's protest:'-

"III. Furthermore, exception is taken by Synod to the 
standpoint that 'for the believing searcher of Scripture the 
presupposition that the Bible is the inspired Word of God 
does not predetermine his conclusion: (Acta, p. 127; Re
ports and Decisions, p. 216.) From p. 22 of Reports and 
Decisions if is plain what this standpoint includes: 'In 
every science, so the Students' Notes, we have to take a 
position. When data are presented we must make a sepc 
aration between what seems to us to be false and seems to 
be true.' 'Expressed positively, that act of krinein is to be 
kat' aleetheian-in accordance with truth. Our judgment, 
brought to bear on the data, should be unprejudiced. We 
may. have prepossessions, and no man can rid himself of 
these. Each individual has a certain type of religion, for 
religion is an essential characteristic of the human being. 
Nevertheless, this should not influence him to such an ex
tent that it will determine the conclusion, so that the con
clusion is a foregone one. No science can permit that.' 
'That principle is distinctly recognized by our type of 'the
ology as well as by types different from ours. Reformed 
theologians recognize that necessary element in science. 
Kuyper, Eneyc!., II, pp. 114, 115: De Schrift staat boven de 
dogJllatiek en de laatste mag niet de eerste behcerschen. 
Thus far the Student Notes.' 

Of this 'Synod says: 'The entire passage creates a bad 
impression. In general we have this remark in regard to 
Prof.. Janssen's standpoint and method, as indicated in 
this passage from the Notes: Whereas, Prof. Janssen gives 
theological instruction in a Reformed institution, and has 
subscribed to our Forms of Unity, it must be demanded 
that he proceed from the Scripture as the Word of Gpd. 
The above named passage is .an instance of the fact that 
oftentimes this does not become evident in his instruction~ 
(Reports and Decisions, p. 216). . 

Aside from the manifest invalidity of a 'bad impres
sion' as such, it is plain that the Synod made this judgment 
under the influence of the Majority Report (cf. Reports 
and Decisions, Pl'. 23-34), yes, got its bad impression from 
said Report. From it the 'impression' was obtained that 
Dr. Janssen's method of approach to the study of the O. T. 
indicates a repudiation I'f the standpoint of faith and sub-
stituting for it that of mere reason. . 

Now our protest on this is lodged against the following 
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matters: First, that Synod condemns as an unbelieving 
standpoint that on certain data of Scripture our judgment 
should be unprejudiced. This would leave no room at all 
for increasing our knowledge, for: getting new and mOl<e 
enlightened views of the origin of the Pentateuch,' the date 
and authorship of Ecclesiastes, the nature of miracles, and 
so forth; while Reformed theologians have always main
tained that investigation of Scripture on such matters is 
valid. Synod cannot with justice say that anything radi
cally different from this is meant by the Student Notes, 
for their language is plain: 'Our judgment hrought to 
bear on the data should be unprejudiced l' One's preju
dice, bowever obtained, in favor of the Solomonic author
ship of Ecclesiastes, may. in no wise preclude a free in
vestigation of this authorship. One's prejudice against 
the natural mediation of miracles should not prevent the 
investigation of the data on miracles, no matter whether 
the result should not he agreeahle with that prejudice. 
Secondly, ,Synod proceeded from the principle that one's 
prepossessions must determine one's conclusIOns. By 'our' 
prepossessions is meant, in this case, the belief in the Holy 
Scriptures as the inspired Word of God. By the 'conclu
sions' is meant the result of an unprejudiced judgment 
brought to bear on certain data. No other view is evident 
from the Notes. Now if, as the Majority Report correctly 
states (Reports and Decisions,p. 29), the principium cog
noscendi internum is the Testimony of the Holy Spirit, and 
the principium cognoscendi extern urn is the Scripture as 
God's Word; how, then, can the former control the data 
of the latter? That were subjecting the' Santo the Spirit 1 
That is recognized virtually in the Greek Orthodox 
Churches and among the Mystics of various descriptions, 
but certainly not among the Reformed 1 Surely, the Scrip
tures must he studied with canons of judgment agreeahle 
to it as principium cognoscendi externum. And no more 
than the Son can contradict the Spirit, can any 'conclu
sion' reach on any matter hy an honestly unprejudiced 
study of the data in Scripture, contradict the prepossession 
divinely wrought by the Holy .spirit, that the Scriptures 
are the Word of God. The testimony of the Holy Spirit 
does not determine for anyone any question such as the 
authorship of Joshua, the unity of Isaiah,or the authorship 
of the Epistle to the Hehrews, etc., etc. These matters are 
settled on other grounds, and the only ones we have are 
unprejudiced investigation of the data. An unprejudic~d ' 
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investigation of the Notes will reveal that such 'conclu
sions' are meant. And therefore, Synod should retract the 
condemnation which,the Synod of 1922 has made of this 
part of said Notes. Our churches will otherwise have 
themselves conllniUed to a serious error in doctrine." 

Answer af the Cammittee:-

(1) We first wish to correct a misunderstanding on 
the part of the protestant. The passage in the Conclusions 
beginning with "The entire passage creates a bad impres
sion" (Acta, p. 271) is a reflection on all the material from 
the Notes that has been discussed before, and not merely, 
as Breen thinks, on the last paragraph. 

(2) Your Committee advises Synod to '!nswer: 
The criticism on page 3 does not hit the mark. Synod' 

simply has another interpretation of the "Notes" than 
Rev. {keen. It declared that it does not become e"ident 
in t.his passage that Dr. Janssen proceeds from the Scrip
tures as the Word of God and that no result of theological 
investigation may conflict with this prepossession. This 
declaration is based upon the statement in the "Notes": 
"When data are presented' we must make a separation 
between what seems to us to be false and seems to be 
true." Here Dr. J anssenfails to explain himself. He does 
not say whether the true and false are found in Scripture 
itself or in men's interpretations of Scripture. Synod sim
ply meant that any conclusion which would conflict with 
the prepossession of an inspired and infallible Word of 
God woutd have to be rejected. Even Introductory ques
tions which cannot be settled without this prepossession 
as a guide that the Bible is on its own testimony to be 
accepted as the inspired Word of God. 

Rev. Breen's pratest:-

"IV. Further censure is made in expressions in the 
Notes such as these: 'the fact furnishes an element of 
credibility to the narratives.' Again, 'this strengthens the 
reliability of the nan'ative.' Referring to the argument for 
the historicity of Abraham: 'Both names occur here (Le. 
on the Babylonian tablets-Committee). Therefore inthe 
time of Abraham there are actual persons in Babylonia 
that bear Abraham's name. All this, however, does not 
prove that Abraham is a historical person, although it 
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goes a long way to prove that there was such a person as 
Abraham.' . 

. Synod judges as follows: Even though such e"pr~s
sions must be considered as iridications of an apologetic 
st~lI1dpoin.t in this. instruction, then. the 'serious objection 
slIll remams that m such passages It does not plainly ap
pear that the Bible is the Word of God, and therefore must 
be believed on its own anthority. ,See Art. VII of our Bel
gic Confession, where it is very plainly stated: 'Neither do 
we consider of equal value any writings of men, however 
holy tbese men may have been .. : ... '. 

We .protest, first, against Synod's repudiation of true 
apologetic for the historical truth of the Bible. Synod itself 
admits that the expressions mentioned 'must be cOJisidered 
as indications ,of an apologetic standpoint.' In apologetic 
one must take only such ground as is common between the 
apologist and the opponent. That there can be such com
mon gronnd in the defense of the historicity of Scripture 
is vouchsafed by Common Grace; that there is such'com
mono gronnd the last decades since the rise of Assyriology, 
etc., have proved. It is not in harmony with Reformed 
methodology to ignore these discoveries in the Orient. We 

,protest against Synod's repudiatfon of them as means for 
making a good apologetic. The necessity of these discov
eries to offset the previons domination of much ignorant 
criticism has been met by the providence of the Lord God. 
We deplore the stand of Synod on this. Secondly, we pro
test against the implication that a' Christian must virtually 
reject the principle that the Bible must be believed as the. 
Word of God. on its own authority, whenever he makes 
use of the apologetic method referred to. This is entirely 
nnhistorical in the best Reformed sense. Our scholars 
have given many years to the defense of Scripture's his
toricity on the grounds of historical and comparative 
stndies (cf. the work of Prof. R. D. Wilson). Synod has 
repudiated this noble devotion, and has incriminated it 
terribly. Thirdly, we protest against the use of Art. VII of 
our Belgic Confession. Surely, our fathers never meant 
by this Article to condemn apologetics of the type just 
described. A reading of the heading of this Article shows 
what is meant by it: 'The sufficiency of the Holy Scrip
tures, to be the only rule of faith'. Furthermore, 'We be
lieve that those Holy Scriptures fully contain th'e will of 
God, and that whatsoever man .ought to believe [[Ilia sal
vation, is sufficiently taught therein. For,since the whole 
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lnanner of worship, which God requires of us is written in 
them at large, it is unlawful for anyone, thongh an 
apostle, to teach otherwise ..... it doth appear that the 
doctrine thereof is most perfect and complete in allre
spects. Neither do we consider of equal value auy writings 
of men, however holy these men may have been, with 
those divine scriptures, nor ought we to consider custom, 
or'the great multitude, or antiquity ..... with the truth of 
God, for the truth is "bove all; for all men are of them
selves liars, and more vain than vanity itself. Therefore, 
we reject with aU our hearts, whatsoever doth not agree 
with this infallible rule, which the apostles have taught 
us, saying, Try the spirits whether they are of ·God. Like
wise, if there come any unto you, and bring not this doc
trine, receive him not in your house.' He who runs 111ay 
read, especially with the italics, what is meant in this 
Article. Not at all a repUdiation of apologetics, but a re
pudiation of. any a ther Rule of Faith than the Scriptures. 
Here is no rejection of whatever might win a critic to a be
lief in the historicity of Scripture. The authors of this 
Confession would have been glad to welcome such ma
terial, especially, in times when the tidal wave of destrnc
tive criticism claims its ten thousands. But here we have 
the categorical statement of the Church of Christ that for' 
her the Scripture constitntes the only 'Rule of Faith.' It 
contains the 'will of God'. We find in it 'whatsoever man 
ought to believe unto salvation'. In it we find 'the whole. 
manner of worship' described. 'An apostle,' nay, not 'an 
angel' might teach anything else. The writings of no man, 
however holy, are not on a pin with them. What else can 
this mean than that the. writings of the church fathers and 
saints (authoritative in the Roman church) are rejected 
as the rule of faith; and by implication the writings of the 
found~rs of other religious sects, etc. If this article were 
calculated to condemn apologetics, what difficulties do we 
not find ourselves in when we <read that we can employ no. 
writings of men (for an apologetic for Scripture's histor
icity) because 'all men are of themselves liars, and more 
vain than vanity itself!' The Code of Hammurabi, the As
syrian clay tablets, etc.-all worthless lies! Surely, .that 
could not have been meanL. That .was· not meant either. 
No, in this article we are bidden to 'try the spirits whether 
they are of God.' It is a question of religious authority. 
We believe Synod should retract this citation of Article 
VII of our Confession here. It is made to condemn what 
it never intended to do at all;" . 
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Answer of the Committee:-

(1) First a correction of Breen's interpretation of this 
part of the First Conclusion. He says: "Synod itself ad· 
mits that the expressions mentioued must be considered 
as indications of an apologetic standpoint." This is not 
correct. "Even though" is here a translation of the Dutch: 
"Zelfs al zouden zulke uitdrukkingen moeten opgevat wor· 
den als aanduidingen van een apologetisch standpunt in 
dit onderwijs", etc. "Even thou~h" does not lnean "al
though" (Acta 1922, pp. 271 and 127). 

(2) Your Committee advises· Synod to declare: 
a) That the Synod of 1922 did not repudiate apolo

getics, and did not by implication deny that the dis
coveries in the Orient have value as a means for 
defending the historic truth of the Bible, but took 
the position that if the apologist does not proceed 
on the premise that the Bible is the Word of God, 
he has nothing to defend any more in his apolo
getics. 

b) That we will grant that Art. VII of the Belgic Con
fession deals with the question what writings are 
authoritative for our Christian doctrine and faith, 
and does not have direct reference to the historicity 
of the Bible. This Article does, however, set over 
against the ahsolute trustworthiness of the Word of 
God theract that "all men are liars"; so that if his
torical facts, attested by the Scriptures, should be 
contradicted from any human sonrce whatever, 
then we are, according to this Article, bonnd to 
choose for the testimony of the Scriptures. 

We now turn to Rev. Tuuk's Protest against Synod's 
First Conclusion ("Additional Explanations," first para
graph) : 

"Conclusion I, Standpoint and Method. 
. In general it is very evident here from what is adopted 
by Synod that the Committee nor the Synod made any dis-. 
tinction between the approach of a scientific, believing 
theologian and tbat of an ordinary believer, to the Bible. 
There is a difference. The general approach of an ordi
nary believer, in his consciousness as believer, is that of 
explicit, unquestioned faith without any consideration of 

. possible problems, while that of the believing scientific 
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theologian may be, for 'argument's sake as a working 
hypothesis, that of one demanding conclusive evidence, 
before accepting stated facts. The sad results of the lack 
of this distinction are evident irithe well-known reports, 
and also in these Conclusions. Therefore the general de
finition is condemned (lea); therefore there is no appre
ciation of the statement 'search after trnth' (II-B); for this 
reason the empir,ical, critical method is disapproved of 
(I-D). Upon the basis of the above mentioned distinction 
there are formally no predetermined conclusions (I-D), 
and the statement is and can be made ,of an element of 
credibility. Virtually, the Synod condemns the historical, 
empirical, critical method. We protest against such an 
unwarranted decision based upon negative, comparative 
(nqt plainly) premises. A nnmber of standards are as
snmed here which, as far as we know, have never been 
set up by any Reformed church body." 

Answer of the Committee:-

In the first place your Committee advises Synod to 
make this general reply: we maintain that the approval 
of a scientific believing theologian to the Bible should be 
that of one who nnconditionally accepts the facts stated 
by the Bible. 

In the second place yonr Committee confesses itself 
unable to come to a clear conception of the meaning 
of the statement: "the approach of a believing scientific 
theologian to the Bible may be, for argument's sake, as a 
working hypothesis, that of one demanding conclusive evi
dence before accepting stated facts." It seems to us that 
it contains heterogeneous elements. We can conc,eive of 
a believing scientific theolol(ian when in debate with an 
opponent making a conceSSIOn for the sake of argument. 
But we cannot understand how any argument whatsoever, 
in which he may be involved, can move hini to "demand 
conclusive evidence for stated facts." As long as it is the 
question whether the Bible states the fact, the evidence 
must be drawn from the Bible. If it is beyond doubt that 
the Bible states the fact, no more evidence can be de
manded by faith. 

In the third place we leave it to Synod to determine 
whether further action should be taken in regard to this 
obscure and, in respect of' the italicized phrase, decidedly 
dangerous statement. 
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Met betrekking tot het derde punt hier genoemd, 
spreekt de Synode uit, d>\t ze hierop niet kan ingaan. wijl 
de beteekenis van de bewuste uitspraak in het stuk van 
Os. Tuuk onduideIijk is. 

Rev. Breen's protest:-

THE SECOND CONCLUSION (REVELATION) 

"It is stated by Synod in the second Conclusion that 
'althongh ProL Janssen does not deny Special Revelation 
as such, there are nevertheless instances in which he sub-, 
jectifies it' (Acta, p. 128; Reports and Decisions, p. 217), 

1. The first instance of the alleged subjectifying is in 
connection with the story of creation. The Notes qnoted 
are: 'Whence came the creation-story? Two possibilities: 
(1) It was given in toto (entirely) by revelation; (2) by 
reflection. The former is of little value, for if it was re
vealed to the Patriarchs, it had become so polluted with 
polytheistic ekments that revelation had to cleanse it oncc 
more later. Further, it is too mechanical to, be acceptable, 
The se,eond is not unreasonable, It is not unreasonable to 
think 'tliat the' first inhabitants, led by the Spirit, should by 
refl~£.\i9n~,1l,d,.specnlation come to a vie'Y of creation. We 
hav," 'an analogy in ,the Evolutionary system" Evoin\ion, 
too;i,s]Jn~",ly s,Peculative wh~ILit goes,back t!'. ;the o)Cigin 
of tlimgs, aJ'ldalsoby reflectIOn comes,to a vIew of theil' 
orighl:' '1:'he: fact tliat they constantlyhanimeraway at 
Gen.'l slio",," that th~y 'see in it a certain scientific,valne:. 
This seeins to indicate that the story of.Gen. 1, is IHit COli
tradicto(y to what human mind can devise~' ' 

T:hat such a view cannot be held by a Reformed theo
logian without peril for his good standing as·a teacher, we 
protest against. There is, first; no warrant for repudiating 
officially the view that ,Spech':l Revelation can appropriate 
information from gencral revelation as snch, Secondly, 
there is no warrant for rejecting officially that Revelation 
can be psychologically mediated, so that' 'reflection and 
speculation' play their part. Thirdly, it is not true tbat 
such a view merely subjectifies'Revelation, giving it no 
objective authority. This is not the view of the Not,os 
either, which plainly state that this reflection was 'led by 
theSpirH'. This absolutely precludes the injection of a 
'human, fallible element into divine revelation'. Synod 
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erred when it made divine revelation to be incompatible 
with Spirit-led reflection. Its view is perilonsly near to 
the dictation-theory of inspiration, which renders the 
writer wholly passive." 

Answer of the Committee:-

Yonr Committee advises Synod to declare: 
(1) That the Synod of 1922 did not officially repudiate 

the view, that Special Revelation can appropriate 
information from General Revelation as such, nor 
the view that Revelation can be psychologically 
mediated. 

(2) But.that Synod justly condemned Dr. Janssen's ex
planation of the creation-story: 
a) because he taught, according to the Notes, that 

the view that this story came in toto by revela
tion is too mechanical for acceptance; 

b) because he taught, according to the Notes, that 
the Creation-story in Gen. 1 was arrived at in a 
way analogous to that in which the. human 
mind arrived at the theory of Evolution, viz., 
by reflection, Though Dr. Janssen adds: 
"Spirit-led reflection", the fact remains that the. 
Creation-story itself ,,~as a product of human 
reflection. 

Rev. Breen's protest:-
"II .. The second instance of alleged sllbj ectifying of 

Revelation isa passage on Amos 7 (cf. Acta, p. 129). Here 
we fini! nothing more or less than a frank showing forth of 
the divine and human factors in Revelation. Surely, this 
human factor need not cause a 'human, fallible element 
to be injected into divine revelation'! Even though the 
Notes. expressly state: 'Amo.s is very emphatic in his con
vict~ons and in his message. that he has it all from 
Jehovah. In conformity with this fact he speaks emphat .. 
ically thaUt is Jehovah that gives the vision.' The muti
lation of the Notes is pitiable here. That 'the contents of 
the vision is made to be a human product,' is no reflection 

. on the divine Ol:igin of the· vision. We protest against 
perilizing one's good standing as a teacher hecause one 
gives due emphasis to the human factor in Revelation. 
'fhe same holds true for the third instance (Acta, p. 129), 
namely, on Micha 1: 6." 
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Answer-of the Committee.·--

The protestant speaks here and elsewhere on Synod's 
mutilation of the Notes. It is not clear whether he refers 
to the Dntch original or the English translation of the Con
clusions. The omission of the quotations from the Notes 
in the latter was accidental. 

Your Committee advi~es Synod to rep,ly as follows: 
a) To the contention of the protestant that the expres

sion from the Notes: "the content of the vision is 
made to be a hnman product, is no reflection on the 
divine origin of the vision," Synod replies as fol
lows: To the Synod· of 1922 this appeared as such 
an over-emphasis of the human factor that the di
vine is virtually ahsorhed in it. And it is clear that, 
hecause of the intimate relation between the con
tent and the meaning of a vision, the authority of 
its. message is indeed imperiled, if its content is set 
down as a human product. There would be no ob
jection if nothing niore were meant than that the 
vision utilized elements previously present in Amos' 
mind. But the manner in which the elements drawn 
from the memory of the prophet. were re-combined, 
mustbe held to be determined by God if it is to re
main true that "Jehovah showed" Amos tJ.Ie things 
he saw; 

b) The change of the suhject that speaks in Micah 1: 
2-6 is explained by Dr. J ansseh in the following 
lnanner: "for thelnselves, in their own hearts and 
minds, the prophets are so convinced that the words 
they speak are the Lord's that they can put these 
words into the mouth of Jehovah." Synod claimed 
rightly that this view of Dr. Janssen, according to 
the Notes, is an unnecessary and unwarranted sub
jectiflcation of the message that Micah .brings from 
Jehovah. The prophecy begins: "The word of J e
hovah that came to Micah," etc. The question is not 
whether the method indicated hy Dr. Janssen could 
not be employed by the Lord, but whether there is a 
sufficient basis in the,text for the assertion that it 
is here employed. The Notes do not show such 

. sufficient basis, and without it as a ground their 
statement is open to the charge of subjectifleation. 
According to the text in Micah itself it was not 
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Micah who put his words into the mouth of Jeho
vah, but Jehovah who put his words into Micah's 
mouth. 

Rev. Breen's protest:-

"III. In two cases the objectivity of Revelation is said 
to be imperiled. 

(1) The Rebecca-passage: 'Rebecca to become mother 
of twins. The embryos struggle or rather act violently. Re
becca regards it as an omen. Resorts to sanctuary to in-

. quire about it. Functionary at sanctuary has a response 
for her: Two nations are in thy womb. The older shall 
serve the yonnger. The oracle is given in the style of 
priestly oracles. TIle oracle has the characteristic of inde
finiteness. Language of antique form. Subject of s~n
tence may be either the older or the younger.' 

We protest against Synod's adducing this instance to 
prove that the objectivity of Revelation shonld be endan
gered by it. 'First, had the Notes been qnoted entirely, it 
would have been clear that 'an oracle from Jehovah' is re
ferred to. The objectivity of this oracle is vouchsafed by 
that. Secondly, Synod made not a single attempt to con
trovert the statements of fact made in these Notes. If it is 
true that we have here the style of priestly oracles, what 
are we to do againstthat fact? If it is a single facUhat 
the subject of the sentence may be either 'the elder' 
or 'the yonnger', can we change that factbecause of our 
prejudices? We protest against scholarsliip that refuses 
to face facts. We as being Reformed protest against it. 
Thirdly, we protest against tbe standpoint of Synod in de-. 
nying to Special Revelation the prerogative of appropri-

. ating the institutions of general revelation; as thongh Je
hovalrconld not make use of this sanctuary and its func
tionary togive Jiebecca a knowledge of His will! This is 
a virtual denial of Common Grace." 

Answer of the Comlnitte.e:-

Your Committee advises Synod to answer to Rev. 
Breen's statement that it is ·simply a fact that in the He
brew either the older or the younger may be the subject, 
that since the form of the nouns does not indicate which 
is subject and which object, we must depend upon the or
der of the words and this is exactly the same as in the 
English Bible. Even though Rev. Breen emphasizes the 
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fact that Dr. Janssen calls the oracle an oracle of Jehovab, 
yet throngh the oracle,'!s interpreted by Janssen and 
Breen, Jehovah reveals no will at all. The New Testament 
qnotation of this passage which, of course. is inspired, 
pnts the samp of approval on this translation (Romans 
9: 12). 

Rev. Breen's protest:-

"(2) The second alleged instance of imperiling the ob
jectivity of Revelation is the plans of David for the build
ing of a temple for Jehovah. The objection of Synod is 
against the explanation of Nathan's change of instructions 
to David. The Notes clearly state that 'a vision from Jee 
hovah' causes Nathan to tell David to abandon his plan. 
Bnt then follows: 'Why is David forbidden to rear 
temple? Prophets are very conservative. Prophet says 
that from earliest times Jehovah lived in tent. Harks back 
to Mosaic customs. Prophets want to perpetuate Mosaic 
forms of worship. David wants temple. But building 
must be postponed; looks like compromise. D:,lvid is out 
and out progressive. Hewants new things providing they 
pertain to non-essentials' (Acta, p. 130). This passage was 
condemned because apparently the 'conservatism' of the 
prophet (in that he leans t'? honoring Mosaic forms of 
worship and customs; which characterized the prophets 
in general) is given as the reason for the change of Na
than's instruction' to David. This reason is seeming only, 
of course, for the change of ' instruction is attributed to 
a 'vision from Jehovah' by the Notes. In spite of that, 

,however, this passage is condemned. And why? Because 
in the next sentences we are told that the prophets are 
'conservative', that they 'hark back to Mosaic customs'. 
Now we protest against a teacher's standing as a Reformed 
man being iil1periled because he holds such a view. No at, 
tempt was made bl Synod to controvert the statement that 
the prophets are conservative'. No accollnt is taken of 
the fact that the prophets are persons whose disposition 
generally is in harmony with the revelation they are to 
mediate. We protest against being said to imperil the ob

·jectivity of revelation by holding such a view. And why 
should one not use'the expression 'compromise' when it is 
recorded that David may not bnild a temple and that 
nevertheless he may have one (to be built by his son)? 
And, finally, to impugn such a view with 'injecting a hu
man, fallible element into ,divine revelation', cis snrely in 
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line with making the human factor unrecognizable or 
wearing it down to total impassivity. And thIS is wholly 
out of tune with Reformed thougJ;1t." " 

Allswer of the Committee:-

Your Committee advises Synod to answer: 
Nathan's opposition to the building .of the temple is 

represented in the Notes as due fa his conservatism .. But, 
according to Scripture, Nathan was not at first opposed to 
the plan. When expressing his awn opinion he approved' 
the plan. His disposition in this case does llot appear to 
have been "in harmony with the revelation which he was 
later to mediate." . 

Rev. Breell's protest:-
"We protest, 1110reover, against the careless quotation 

of· Art. III and a part .of Art. VII of our Confession of 
Faith. Article III testifies that the Bible, as the Word of 
God, 'was not sent, nor delivered by the will of man, but 
that holy men ·of old ...... ',that 'HIS servants, the proph-
ets and apostles' were commanded 'to commit His revealed 
W.ord to writing'. The Scriptures, are, therefore, not. of 
human origin. But if Synod. desired to cause this Article 
to rule out the operation. of the human factoI' thereby, 
a plain abenation is made from Reformed thought. This 
aI'ticle hoJds that God is AuthoI' primarius, so that 'He 
himself wrote with His own finger the two tables of the 
law', but to elide the factor of psychological mediation, or 
other human factors conld not have been meant; for this 
Article mentions God's hnman servants 'the prophets and 
the apostles', as committing His Word to writing. This 
Article has been made to prove too much. We protest 
against Synod's inteI'j,retation of the same. With the 
portion quoted from Art. VII it fares no better. Guarding 
the Bible from 'human, fallible elements', it cannot anCl 
does not mean to elide the human factor. A broaderexe
gesis of this ArtiCle was given before. We deplore Synod's 
use of anI' .. Confession. for purposes its Articles were not 
composed for/', 

Allswer of the Committee:-
Y 0111' Committee advises Synod to answer: These quo

tations must serve to prove that we are bound by the Con
fession to maintain the objectivity of divine revelation. 
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The statement in Art. III that the Word of God was not 
sent nor delivered by the will of man, precludes the view 
that e.g. any influ<ence proceeded from the alleged con
servatism of the· prophet Nathan upon the revelation 
which he received and communicated to David. . 

Rev. Tllllk's protest:
"Conclusion II. (Revelation.) 
"The Synod virtually decided in this Conclusion that 

'Subjectification' is wroug in regard to divine revelation. 
Has .our Church or any Ohm'ch ever fixed a standard in 
this matter? What does the Committee and the Synod 
mean by subjectifying? It is not clear to us as member of 
the Christian' Reformed Church. There is, to our mind; 
in this Conclusion evidence of a wrong conception of the 
relation of the natural and the supernatural, the human 
and the divine factor. The use, the utilization completely, 
of a human, fallible factor or agent does not introduce a 
fallible element into revelation. Right at this point is 
where the wonderful fact of the divine infallible revela
tion enters in; despite the fact of revelation being given 
in this creatural, fallible, human world, the Christian 
Church, nevertheless, believes the infallibility of the Holy 
Scriptures. We find the reasoning here unintelligible and 
.to Qur mind the statement 'a human, fallible element' gives 
evidence of lack of appreciation of the fact that divine 
revelation is given in' this present, sinful; fallible world." 

Answer of the Committee:-
In regard to Rev. Tuuk's protest against Synod's Sec

ond Conclusion ("Additional Explanations", secoIid para
graph), we advise Synod to declare that this is virtually 
ans,vered in the reply to Rev. Breen's protest on this point. 

Rev. Breen's protest:-

THE THIRD CONCLUSION (INSPIRATION) 

"I. ,\Ve protest, first, against Synod's committing itself 
to the view that the Reformed view of Inspiration guaran, 
tees strict chronological order of events in the Scripture 
narratives. This is plain from the passage quoted from 
the Students' Notes: 'Betweell the command to shdut and 
the carrying out of this command in .verse 20, a passage is 
inserted that does not belong there. The instruction in the 
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verses between is not given at the moment. Verse 23 is a 
con tin nation of verse 16. Hence two documents. The final 
writer of the 'book had to put in that instruction some
where, so he did it here, bnt it does not fit in here.' We 
protest against Synod's causing the qnestion of Inspiration 
to be involved in that of chronology. NnmeronsRef'Ormed 
anthori,ties and many passages from Scriptnre can be cited 
against Synod's view. Sometimes the order is logical; 
sometimes topical; sometimes nnexplainable as, say here. 
except by a two'doeument theory. At ,all events, Synod 
had no warrant for imperiling any teacher's p'Ositi'On be
canse he does not make Inspiration to determine chrono
l'Ogieal order of events. We protest, moreover, against 
Synod's calling this passage a 'seeming misplacement' on 
the gronnd 'Of which 'seeming' a docnmentary hypothesis' 
is arrived at; and over against this hypothesis the Reform
ed conception of Inspiration is placed! Synod had not in
vestigated, this passage in particnlar. We, at least, have 
no more than its mere w'Ord that it is a 'seeming misplace
ment'. Syn'Od, moreover, had not showu why a 'documen
tary hypothesis' mus,t contradict the Reformed conception 
of Inspiration. It,is simply assumed that a mere state
ment 'Of this should ,be sufficient. Synod should not have 
done this. Wedepl'Ore jt greatly. Tn h'Old to a two-docu
ment theory .jn J'Oshua certainly does not have to incrim- ' 
inate one's belief in the Reformed c'Onception of Inspir
ation." " 

, ·Answer of the, Committee:-

YonI' Committ,ee advises Synod to reply; Breen's en
tire 'Objection rests 'On a misconception of this Conclnsion: 

a) Synod of 1922 does not say that the inspiration of 
Scripture means that this passage must fit in here 
chronol'Ogically. But it does f'Orbid to assume that 
this passage does not fit in here at all; 

b) Synod of 1922 does not express itself in general on 
the two-doenment theory with regard to the book 
of Joshua. But Synod· did condemn this passage in 
the Notes because Dr. Janssen, on the basis of this 
seeming misplacement, concluded to the existence 
of tw'O documents in the bo'Ok of Joshua, instead of 
maintaining the inspiration of this passage Of the 
Bible. Apparently he was more concerned abont 
the former than about the latter. 
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Rev. Breell's.protest:-

"II.' The second alleged cont~adiction of the ReforIl1ed 
view of Inspiration is drawn from the Song of Moses. 
Synod says, 'The beginning of the Song reads: Then sang 
Moses and the children of Israel this song. Yet Prof. J ans
sen finds verses in this song which are of later. date, be
cause they refer to later cirCll111stances, viz., verses: 13, 17, 

. 18 .... Over against this explanation of the Professor we 
remark that such an application of the documentary hy
pothesis brings him into conflict with the Reformed con
ception of Inspiration because it does not reckon with 
prophecy in Israel and fails to do justice to the declara
tion of Scripture itself, which puts this song into the mouth 
of Moses and the children of Israel.' . 

We protest against imperiling ihe good standing of any 
teacher in a Reformed Seminary because he holds views 
such as the Student Notes reflec! on the .Son of Moses. 
First, the analogy of Scripture supports said view rather 
than contradicts it: The Decalogue ",ited in Deut. 5: 6-21 
is not literally the same as fonnd in Exodus 20: 2-17, par
ticulary with reference to Deut. 5: 12-15 and Ex. 20: 8-11; 
while Deut. 5: 4, 5 says: 'Jehovah spake with you face to 
face in the mount. ... saying'. Secondly, Synod says that 
snch a view 'does not reckon with prophecy in Israel.' 
Now in verses said to have been inserted long after Moses' 
death we find nse made of the past tellse in the verbs, 
where reference is made to the established sanctuary in 
Palestine, etc. Surely, an interpreter of Scripture need 
not, on pain of losing his good standing, explain this past 
tense as a prophetic past tense! We protest against Sy
nod's failure to, explain why the passages under dispute 
must necessarily be prophetic, as Synod should have. do,ne 
to prove that the view set forth in fhe Stndent Notes is 
wrong. Thirdly, we protest against Synod's errone'Ous view 
that Inspiration excludes the possibility of later insertions 
being made in a song like that of Moses; categorically rul
ing that the o,nly way out o,f the difficulties in this song 
must be sought in the 'prophetic' view to save Inspiration. 
Synod shonld retract its judgment which finds support 
in neither Scripture nor Confession." 

Answer of the Committee:
The protest isthreefo,ld: 
a) The analogy of Scripture supports the view of Dr. 

Janssen (Ex. 20: compared with Dent. 5). 
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We advise Synod to. answer: The cases are not at all 
parallel, While in Ex. 20.and Deut. 5 we are told in both 

· c.ases that the Lord spoke the words there given. here we 
· have tbe one definite statement: "Then sang Moses .... " 
And over against this stands merely a human assumption, 

· viz., that somes. of these verses are later insertions. While 
the differences therefore between Ex. 20 and Deut. 5 pre
.sent a genuine problem, here the problem is not pre' 
sen ted by Scripture itself. 

b) Synod failed to explain why the disputed passages 
must needs he prophetic, (vss. 13, 17, 18). 

We advise Synod to reply: . That the Synod of 1922 did 
not declare that this must he the case, but simply pointed 
ont that, before using the. passages as proof for the docu
mentary hypothesis, consideration should be given to the 
fact that the Spirit of prophecy; was given to Israel. , 

c) Synod's view that Inspiration excludes the possihil
ity of later insertions .is erroneous. 

We advise Synod to answer: As a general statenlent 
it is. not true that Synod expresses this view. But it was 
the view of the Synod of 1922 that Inspiration excludes 
the possibility of later insertions in this song because of 
·the plain statement that Moses sang this song. This view 
is, of course, correct. 

Rev. Breen's protest:-

. "III. .The third alleged incompatjhility with the Rc
·formed view of Inspiration is the. view of the Students' 
· Notes on the character of the Samson. narrative. The 
charge of Synod is a serions one, nan:\ely; that 'what the 
Notes have concerning the character, and history of Sam
son makes him subject to the charge that he relinquishes 
the absolute reliability oiGod's Word" (Reports and De
cisions, p. 220; ~Cta, PI'. 132, 133) .. Then follow quota
tions from the Students' Notes, 'Insertion:. These accounts 
'are. not important historical acconnts, bntcnrrent and oral 
traditions of the experience of an individual. There is of-

· ten ~n element of exaggeration., , . Uteralness shou{d not 
always be pressed.' In the lacuna jndjcated by the dots 
<: ,','.) .theNotes, have animpol'tal)\,temark that Synod 
Jeaves ont, namely, 'We find this: ~ls-9i,ll the New Testa
ment (lhat is, exaggeratiqn)', . l;';lsewlj.ere in the same 
Notes .it is explained.~"hat thi~ .it,~~n,\>:,namely, that 'in 
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Mark 1 we read of all the people of Jerusalem going out· 
to John to be baptized'. Again, in the same connection we 
read, 'When we find in Joshua, Everything that breathed 
was killed (10: 40), we must look lipon it as Biblical hy
perbole.' Now in exaggeration or hyperbole literalness 
should not be pressed. We protest against Synod's im
periling the good standing of any teacher in onr churches 
because he advances the view that the Scriptures contain 
exaggerations. It is not the Reformed view that Inspira
tion precludes them. This is purely a question of inter
pretation.Synod shonld revise its. Inspiration-theory on 
this point. . 

Synod also condemns the statement: 'These acconnts 
are not important historical accounts, but current and oral 
traditions of the experience of an individual.' The point 
of the Notes simply is that the Samson narratives have 
not been drawn from the written historical arcbives of 
the Israelitish state, as so much in Samuel and Kings is; 
but that they are drawn from 'oral tradition'. Why, this is 
plain from the fact that the Book of Judges makes no ref
erence to the historical archives of the nation, whereas 
Samuel and Kings do. The difference in relative lmpor
'tance as historical (written) accounts is easily seen. Re
formed theology does not condemu such a view. It recog
nizes it. We protest against Synod's cansing Inspiration 
to preclude the view that some of Scripture's historical 
accounts were drawn from oral traditiqn. Synod should 
retract its erroneous view. 

Furthermore, Synod judges that the following passage 
'virtually posits the legendary (or mythical) character of 
this story.' This passage is: 'This record is reliahle. Yet 
it is a bit of idealization .... Samson was the Achilles of 
Israel.' Synod left ont a very important bit of informa
tion (indicated by the lacuna), namely, 'There, .is there
fore, great danger of pressing the literalness of any partic
ular word. Here we can pause a little. The first series 
of exploits ends. There is a woman in it still thruout. 
Like in the opening of the Iliad. Samson was the Achilles 
of Israel.' 

StiIlfurther Synod quotes: ' .... ,again an instance of 
these stories being of the popular kind.' The lacuna (indi
cated by the dots) should not be. .Synod should have filled 
this in thus: 'Samson became worse. He goes to the city 
of ill-fame. It is Gaza, an important commercial center, 
and in these kinds of places morality is lowest. He. seeks 
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relations with a woman of the lowest strata. His notoriety 
has spread to Gaza even. At once they take measures to 
capture him. They lie in ambush. At midnight he gets 
the start of them though. He carries off the gates of the
city. Again an instance of these stories of the popular 
kind.' 

Synod ruled that the element of 'idealization' is in
compatible with Inspiration. But idealization is on line 
with hyperbole and exaggeration. The expression: 'all 
that breathed was killed' is i.dealization. It is a device in 
all literary art as it is in the art of painting. Does Inspira
tion exclude any human mode of expression? By no 
means. Reformed theology does not hold this for a mo
~nent. Besides, idealization needs not to make a pictnre 
in words or painting to be unreliable. The Notes also ex-
pressly state that 'this record is reliable'. . 

As to tbe connection between Samson and Achilles Sy
nod ·has mutilated the Notes beyond recognition, as the 
fuIler quotations above show. The Notes show that acom
parison is drawn between Samson and Acl;tilles: 'Like in 
the opening of the Iliad. Samson was the Achilles of Is
rael.' Surely, Israel's history may be compared to that of 
other nations. Reformed theologians insist that this 
should be done. Besides, Synod treads perilous gronnd 
when it says that the Achilles story is merely legendary. 
And then, supposing the Achilles story were pnrely leg
endary, would a comparison of Samson with him involve 
the legendary character of the Samson narrative? In 
fact, the Notes expressly warned against the view-that the 
Samson narratives arc legendary. This record is reliable'. 
Now. we protest against Synod's making the Reformed 
view of Inspiration to preclude a comparison of Scripture 
narratives with those of the literature of other peoples. 
Synod should retract its erroneous view." 

Answer of the Committee:-

Your Committee advises Synod to reply: 
a) Synod's objection to Dr. Janssen's view was not~ as 

Rev. Breen claims, that these stories were drawn 
from oral tradition, but to the fact that their admis
sion into Holy Writ does not 'prevent Janssen from 
assailing their absolute reliabIlity. And this is un
doubtedly done in the incriminated passage. When 
Janssen says: "they are not important historical ac
counts, but current and oral traditions," this can 
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. mean only that in the iilinds of the people the ex
ploits Of Samson were magnified so that the record 
of these exploits is not strictly according to fad; .' 

b) The statement that the story often contains an ele
ment of exaggeration (defended by Rev. Breen) 
and that this is identical with hyperbole is not to be.' 
defended. Hyperbole is a figure of speech in which 
the exaggeration is at once recognized. The state
ment in the Notes that 'the record is reliable' cannot, 
in the light of this and several similar expressions 
b", taken to mean that the history of Samson is to 
be accepted as literally true. 

c) In regard to the alleged "mutilation" of the Notes" 
"almost beyond recognition", it should be said that 
if thi.s means that Synod has suppressed certain 
statements of the Notes which conflicted with Sy-
nod's il~terpretation, then . 
(1) it is the dnty of the protestant to prove the 

charge. We claim it is.untrne; 
(2) the quotation omitted, comparing Samson and 

Achilles, cannot be shown to conflict with Sy
nod's interpretation. The passage, if anything, 
is an objectionable one. . 

Rev. Breen's protest:-

"IV. Finally, we protest against Synod's condemna,
tion of the 'Students Notes' view relative to the Book oJ . 
Ecclesiastes. Synod says: 'We also refer to the trea,t
ment of the book Ecclesiastes in the Notes alltedating the 
Syno'i! of 1920, in which Solomon is represented asa skep
tical' philosopher, who has his doubt and unbelief, even 
while under the guidance of the Holy Spirit' (Reports and 
Decisions, p. 220; Acta, p. 133). 

In the first place, it is not true that the Student Notes 
teach that the Preacher 'is represented as a skeptical phil
osopher, who has his doubt and unbelief, even while under 
the guidance of the Holy Spirit: If this were 'said,it were 
sufficient to incriminate the good standing of any teacher 
holding such a view. Secondly, the Notes state that it is 
probable that the writer of the book of Ecclesiastes is not 
Solomon, but a later writer who uses the name Ecclesi
astes (Prediker) as a literary device. According to the 
Notes, I). 1 of. Ketubim, this book was inspired. The ex-
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periences of the preacher, which this later writer records, 
were often those of doubt and unbelief; as is plain from a 
study of the book. But this is also held by recognized Re
formed theologians to be the case. We find analogies else
where in Scripture where, e.g. Asaph records in' Psalm 73 
his period of doubt. The Notes also remark that 'Faith 
is finally strongest, and he concludes with, Fear God and 
keep His commandments.' So also As~ph triumphed ·in 
faith. We protest against Synod's erroneons view cif In
spiration on this point, ,as though Inspiration shonld pre
clude a man's recording, nnder the Spirit's gnidance, the 
experience of former years, even though those experiences 
as such were not Spirit-inspired." 

Answer of the Commitlee:-

Your COlnmittee advises Synod to reply: , • 
a) Rev. Breen's protest on this point is .due to a l):1is

conception of the position of the Synod of 1922. fie 
,protests because Synod has committed itself to snch 
a conception of Inspiration which precludes a man's 
recording, under the Spirit's guidance, the doubt 

, and unbelief of former years. 
What Synod of 1922 has done is this: It has con

demned such a conception of Inspiration which 
permits an inspired author, while under the gnid
ance of the Holy Spirit, to have and to record his 
doubt and unbelief. Such a view Rev. Breen him
self condemns. 

The only question which remains is whether this 
is the presentation of the Notes. This the Synod 
asserts and Rev. Breen denies. 

Now it is true that the Notes on Ecclesiastes (be
fore 1920) do distinguish between the author of the 
book and Solomon. But it is clear, on the one hand, 
that that which is held to be doubt and unbelief is 
attributed by the author to Solomon, and on the 
other hand, that the Notes attribute them to the au
thor. So that whether the author be Solomon' or 
no, he, as organ of Revelation, is represented by the 
Not~s.as having doubts and unbelief. (Reports and 
DeCISIons, p. 49,to p. 1.) 

Synod expressed this view the more readily be- ' 
cause it is found in both the Majority and Minority 
Report (Reports and Decisions, Pl'. 49-51, and 199, 
3, (5). 
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,b) We remark that Rev. Breen's comparison between 
. the Preacber and Asaph, who in Psalm 73 aho re

.. cords his past doubts, is not valid, since Asaph 
strongly condemns his own doubts, while Ecclesi
astes neither states that it records former doubts 
nor indicates such by a condemuation of the views 
expressed. ' 

Rev. Tuuk's pl"Otest;-

" "Conclusion III. Reformed ConceptiOli of Inspiration. 

The assumption is evident here that there is a well-. 
defined 'Reformed Conception of Iilspiration.' We do not 
deny that in the Belgic Confession and, in the Heidelberg 
Catechism statements are made from which we can gather 
what valuation the Reformed Churches have made of the 
Scriptures, but we must he. careful and noLoverstate the 
caSe with unwarranted cocksureness. We as Churches 
have no formal carefully-worded definition of Inspira
tion. Furthermore, we deny that the Reformed concep
tion of Inspiration makes no allowance for any 'corrupt 
text', and hence for text criticism, and leaves no room for 
the documentary hypothesis or. thatthis conception deter
n1inys its appli~ation in advance." 

. ' : Answer of the Committee;~ 

With respect to Rev. Tuuk's protest against Synod's 
Third Condusion ("Additional Explanation," third para
graph), we advise the following reply: 

a) Although it is true that our Chl\rches have no for
mal, carefully-worded definition of Inspiration, this 
does not at all make it impossible to speak of a "Re
fOrIned conception of. Inspiration." 

b) Synod of 1922 has notin its delivcranceon: the sub
ject of Inspiration declared as implied' that the Re
formed view makes no allowance for' corrnpt texts 
of for text criticism. As regards the docnmentary 
hypothesis, it must be remembered that Synod 
made no general deliverance on the sllbject, bnt 
simply condemned in certain concrete' cases Dr . 

. Janssen's Inelhod of s~eking e"iden:c'e in support of 
this hypothesis. " .,' .. 
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ReI!. Breen's protest:~ 

FOURTH CONCLUSION (ORGANIC UNITY OF SCRIPTURE) 

"Synod says : 'As regards the Organic Unity of Holy 
Scripture, little use, as a rule, is made in the Notes of the 
light which the New Testament sheds on persons and 
events in the Old Testameut. Scripture is seldom com
pared with .Scripture. Conseqnently a very obJectionable 
(zeer bedenkelijke) presentation is sometimes given. of 
those persons and events' (Reports and Decisions, pp. 220, . 
221; Acta, pp. 133, 134). 

L Referen.ce is mafie to the Nbraham-passage, first, 
particularly, 'Abraham's view of religious life hereafter' : 
'Nowhere in his whole life, is any mention made of the 
hereafter. If this was absent, we conclude that a deeply 
relil$ious life and high morality is possible without being 
anxIOusly concerned about the life hereafter. Such an in
tense religious life as that of Abraham did not give room 
for such thoughts of immortality. And although the New 
Testament has an essential element of thought on the here
after and immortality, still even at present one's thoughts 
are mainly taken up with the present religiou. If we live 
·a full Christian life we need not concern ourselves about a future;)ife.' (Thus the Notes read.) 

Synod simply refers to Hebrews 11: 9-16 as avalid(?) 
answer to the supposedly erroneous view of the Notes. 

'We protest, in the first place, against' Synod's erro
neous' view in connection with the Organic Unity of Scrip
ture, namely, that the New Testament should be an un
qualified commentary upon the Old Testament. The re
sult would be that, in the case of Abraham, the facts re
corded of .him in Genesis would be emasculated. This er
roneous principle will become clearer still when we take 
up the Lot-passage. Secondly, we protest against the view 
of Synod, that virtually a contradiction must be assumed 
in Scripture if Hebrews 11: 9-1u teaches that Abraham 
had. a ·distinct view of the immortality of the 'soul after 
death, and if the facts from Genesis show that Revelation 
had not yet given to the Patriarchs a distinct view of this. 
The Notes teach the latter. This is the point of the Notes. 
Investigation by Eeformed scholars bear out the Notes on 
this. Yet Synodjudges that Hebrews 11: 9-16 teach that 
Abraham had a.doctrine of the state of the soul after 
death. Hence there must be a contradiction. We'protest 
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against this tacit assumption. ,Synod should not have 
spoken as it did, especially in "iew of the fact that Hehr. 
11 : 9-16 does not at all-upon investigation-come into 
contradiction with the view of the Notes. Thirdly, we pro
test against Synod's imperiling the good standing of a 
teacher because he shows Abraham to have had no 'an" 
xious concern' about a future life, and that his main inter
est was' how to serve God in this ·life. This is sound Re
fanned doctrine. Synod rather stood on Lutheran ground 
when it condemned this view of the Notes. Fourthly, we 
protest against Synod's condemning a teacher's facing of 
'facts', without the least attempt to place over against 
these 'facts' a counter alignment of 'faels'. The Notes 
proceed from the position (conceded by Reformed theo
logians) that the doctrine of the immortality of the soul 
was still very ha~y to the patriarchs, SYl)pd's method is 
unreformed, unscientific, in conderiIl!-,in'g,:'~ ~s dangero.us 
sl1ch a view, without producing the eviMpce." 

Answer of the Committee:-

Your Committee advises Synod to reply as follows: 
a) The point of the Notes on this passage is not, "'S 

Rev. Breen contends, that "the faels from Gen.esis 
. show that revelation had not yet given to the Palri

archs a distinct view of the immortality of the sonl 
after death." The point of the Notes is rather that 
the facts from Genesis do not show that revelation 
had already given to the patriarch a distinct view 
of immortality. 

'. b) The contention of the Synod of 1922 was justly that 
Janssen did not supplement the light from Genesis 

. with ·the light from Hebrews, and thus ignored the 
organic unity of Scripture. 

c) The coutention of the Syood of 1922 was also-and 
that justly-·that Janssen in consequence of this 
neglect of the unity of Scripture, gave a very objec
tionable view of Abraham. Note the expression: 
"Such an intense religious life as that of Ahraham 
did. not give room for such thoughts of inunor-
(ality." . 

d) Hev. Breen asserts, but does not even attempt to 
prove, that Hehr. 11: 9-16 upon investigation does 
not at all come in contradiction with the view of the 

. Notes. 
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Rev. Breen's protest:-

"II. The second reference of Synod under the head of 
the Organic Unity of Scripture is to the Lot-passage: 'We 
refer here also to the passage dealing with the character 
orLo!. All this shows that Lot and his daughters were liv
ing the life of Sodom over again in the mountains. Com-
pare with this 2 Peter 2: 7, 8 ....... ' Synod follows the 
view of the Majority Report here. Special reference is 
made to it. This Report says: This (namely, 2 Peter 2: 7, 
8) is the Commentary of the N. T., quite in contradiction 
with the light which Dr. Janssen prefers to shed on Lot's 
life in Sodom.' 

We protest, first, against Synod's making 2 Peter 2: 
7, 8 a commentary on the narrative of Lot in Genesis. This 
view of Synod is positively dangerons. For it means vir
tually that we must interpret all of Lot's acts as those of a 
righteous man. Synod's method causes one to suppress 
the facts. \Ve protest against this entire principle of mak
ing the Lot of 2 Peter 2: 7,8 to be the only Lot we knowof, 
so that if the Old Testament Lot be described in accord
ance with the facts, there must be a contradiction. The 
Notes assume no such contradiction. The unmutilated 

I ' Notes class Lot with 'the righteous' who 'are saved'. 

t 

I 

Answer of the Committee:-

Your Committee advises Synod to reply: 
a) It is an unwarranted assumption of the protestant 

that according to the Synod of 1922 all the acts of 
Lot were righteous; . 

b) Synod of 1922 has taken the position that Janssen's 
failure to utilize the light which the N. T. casts on 
Lot results in placing him,on a level with the Sod
omites. This presentation of Lot by Janssen, de
fended by the protestant, is not even in accord with 
the O. T. facts to which the latter appeals. Grounds: 
(1) Lot did not consciously commit incest; 
(2) His daughters did so not from mere licentious

ness, but from a desire to have seed. (Gen. 
19: 31,32.) 

Rev. Breen's protest:-

"III. The conclusiou of this Fourth Conclusion says: 
'A logical deduction from the organic character of the 
Scripture is the typical symbolical significance of the O. T. 



230 CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK 

persons, events, and institutions, through which the O. T. 
becomes the revelation of salvation; as this is confessed 
in the Heidelberg Catechism, Q. 19 ...... .' Although this 
typical, symbolical element and the character of the O. T. 
as the revelation of salvation does appear here and there, 
this element is nevertheless missing in very many places. 
As a result of this the revelation of salvation in the O. T. 
does not receive its just due.' Examples are given: Del
uge, Passage through the Red Sea, Manna, Canaan, David, 
Temple of Solomon. 

We protest against Synod's statement of the nnquali
fied principle that O. T. persons, events, and institutions 
must have. a typical-symbolical significance to make these 
a revelation of salvation. The nndersigned will not he a 
party. to such a view. And he protests against his Church 
officially s~lbscribing to it. It is not a Reformed view. The 
Catechism, which is quoted by Synod, does not teach Sy
nod's view either. Q. 19 is answered thus: 'From the Holy 

, Gospel, which God himself first revealed in Paradise; and 
afterwards published by the patriarchs and prophets, and 
represented by the sacrifices and other ceremonies of tlze 
law; and lastly, has fulfilled it by his only-begotten Son.' 
Here is no indiscriminate application of the principle of 
the typical-symbolical interpretation of 'persons, evenis, 
and institutions'. Synod shonld retract this statement ·of 
erroneous principle." 

Answer of the Commz'ttee:-

Yonr Coinmitee advises Synod to reply: 
a) It shonld be observed that in Rev. Breen's qnota

tion from Synod's Conclusious (Acta 1922,p. 276) 
the article before the following nouns: "0. T. per
sons, events, and institutions" does not belong here. 
Yet it is the basis for Rev. Breen's assertion that the 

. Synod holds to the unqualified principle that O. T. 
persons, events, and institutions lnust have a typ
ical, symbolical significance. This Synod has never 
declared. 

b) In substantiation of the vicw of the Synod of 1922 
. it shonld be observed that the examples given (Con
clusions, p. 276) viz., the deluge, the passage of the 
Red Sea, Mauna, Canaan, David, Temple of Solo
mou, al'e alUnstances in which the N. T. implies or 
teaches. their, ,typical, symbolical significance. 
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. The typical, symbolical significance of the Del
uge is plainly taughLin 1 Peter 3: 19-21; of the pas
sage through the Red Sea in 1 Cor. 10: 1-6; of the 
Manua in 1 Cor. 10: 1-6; of Canaan in Heb. 4 :8; of 
David in Psalm 22 and 69 (compare with John 19: 
24; 2: 17); of the Temple In 2 Cor. 6: 16. It is he
yond doubt that the answer to Q. 19 of the Heidel
berg Catechism has Scriptural passages' like these 
,in view. 

Rev. Tuuk's protest:-

"Conclusion IV. Organic Unity of the Scriptures. 
There is evident here a lack of appreciation of the his-

torical development of divine revelation. We deny the 
implication expressed that the maintenance of the "or
ganic unity" of the Scriptures and the proper emphasis 
upon time, place, environment, 'historical setting, etc., are 
incompatihle. No Christian will deny that there are ele
ments in the O. T. of a typical and symholical significance, 
hut we do deny that it is through this that the O. T. be
comes the revelation of salvation. Q. 19 of the Heidel
berg Catechism hy no means has the intent to deelare this 
truth." 

Answer of the Commitlee:-

In regard to Rev. Tuuk's protest against Synod's 
Fourth Conclusion ("Additional ExplanatIon", 4th para
graph), we advise Synod to reply as follows: 

The intention of the Synod of 1922 was not to declare 
that only the typical, symbolical element in. the O. T. 
makes it a revela.tion of salvation, but rather that this is 
a very essential and indispensable element of the O. T. as 
revelation of salvation. Neither is it trne that Synod so 
emphasized the organic unity. of Scriptu:cs t.hat proyer 
emphaSIS upon tIme, place, enVIronment, Illsloncal setlIng, 
etc., was precluded. 

Rev. Breen's protest:-

FIFTH CONCLUSION (SOME OF THE DOGMATIC VIEWS 
, -PRESENTED IN THE NOTES 

"1. Alleged Evolutionistic views. in the. Students' 
Notes. Synod quotes the Notes as follo,,"s: 'Anthropo
morphisms of Gen. 2: God fashions clay and breathes 
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into the nostrils the breath of life; Adam heard God. Did 
this actually happen? Must not take this literally, but 
there is a truer and higher view. Look on creation of 
man as a distinct, separate act· in the creative process. 
Material side to being and spiritual side (breathing into 
nostrils-distinct from animals). This account in accord 
with science, but not with Darwin's view. He lays empha
sis on the infinite variation. Later evolution has broken 
with the methods of Darwin and holds to sudderi jumps. 
Thus has come far nearer to Biblical acconnt. (Hugo de 
Vries. in his botanical garden).' 

Again Synod quotes: 'Theevolutionistic theory is very 
similar to the account of creation in Gen. 1; and if men 
can now come by reflection to a view of creation, they 
could at another time do this also. The evolutionists re
gard Gen. 1 as having scientific value.' (Reports and De
cisions, pp. 221, 222; Acta, pp. 134, 135.) 

We protest, first, against Synod's' condemning' these 
passages as evolutionistic. They do not teach the evolu
tionistic view of the origin of the world. If the Notes say 
that the account of Genesis is 'in accord with science, 
(namely, true science, not false)', and that 'evolution .... 
Jl~S come far nearer to the biblical account', this is said 
simply because it Is a statement of fact; no one can avoid 
that; and no one can impute to one stating that fact that 
he teaches that Genesis teaches Evolution! Neither does it 
follow that a teacher holds to evolutionistic doctrine if he 
states that Evolutionists by reflection can come to a view 
of the origin of the. world similar to that of Gen. 1, and 
that, therefore, the author of Genesis could come to this 
view by reflection, too.. We protest against Synod's con
tention that it is indicative of holding to evolutionistic 
doctrine to make such statements as Synod incriminated. 

We protest against. Synod's implied sweeping con
demnation of everything that smacks of the evolntionistic 
theory. Surely, a Reformed scholar can hold with im
punity to the view of Bavinck that 'het belangrijk be
standdeel van waarheid erkend wordt, dat in de leer van 
evolutie en descendentie ongetwijfeld opgesloten ligt'; 
and 'mits evolutie niet verstaan worde in rnechanischen 
zin, is er dan oak tusschen schepping en ontwikkeling 
geen tegenstelling' (Evolutie: Contra, p. 37). We do not 
desire to be party to Synod's absoluteness on this point: 
Synod should retract this judgment implied in its con
demnation of these passages." 
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Answer of the Committee:-

Your Committee advises Synod to reply: 
a) As to the first objection,namely, that these pas

sages do not teach the evolutionary theory; the Sy
nod of 1922 did not declare that they do this, but 
found them favorable to this theory, more so than 
Synod cared to see in its theological professors. 

b) As to the second objection, namely, that the Synod 
of 1922 has by implication made a sweeping con
demnation of everything that smacks of the evolu
tionary theory: 
(1) It is not correct to say that such a sweeping con

demnation is implied in Synod's criticism; 
(2) Synod did mean to condemn the. statement that 

the theory of evolution, as held by Hugo de 
Vries in his Mutation Theory, is very similar to 
the biblical account; since there is an immeas
urable gulf between the biblical dcctrine of the 
separate creation of permanent species and the 
evolutionary theory with its transmutation of 
species. 

Rev. Breen's protest:-

"II. Passages seeming to indicate an 'Ethical Stand- . 
point." 

The ilrst passage Synod quotes is as follows: Anthropo
morphisms of Gen. 2: God fashions clay and breathes into 
nostrils the breath of life; Adam heard God. Did this ac
tually happen? Must not take this literally, but there is a 
truer and higher view' (Reports and Decisions, p. 222; 
Acta, p. 135). We protest against Synod's callihg this 
view Ethicalist. For Reformed theologians have always 
allowed anthropomorphisms in Scriptures. The "Kant
teekeningen' expressly state on Gen. 1: 3 and Gen. 2: 7 
that 'Dit is menschelijkerwijze van God gesproken'. Sure
ly, a truer and higher view must then be taken. 

The second passage is: 'The relation of morality to re
ligion. Morality is the foundation of religion; religion is 
based· on morality .... God is through and through an eth
ical being .... ' Synod says: Here we have a reversal of 
the true relation. Both the text treated (Isaiah 1: 16) and 
!he Notes show that there can be n? true religion without 
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l~lOraIit~; and that, theref'.'r.e, in that s~,:se, morality is the 
foundatIOn, the prereqUlslte of" rehgIOn. We protest 
against Synod's calling this Ethicalist. This is Christian, 
Scriptnre, Reformed doctrine." 

Answer af the' Cammittee:-

In regard to the first passage (from Gen. 2) yonr Com
mittee advises Synod to reply: 

Synod of conrse did not condemn the view that there 
are anthropomorphisms in Scripture as indication: of an 
ethical standpoint. Its objection was against Dr. Jans
sen's virtual denial of the historicity of the account of 
man's creation. We quote: "God fashions clay and 
breathes into nostrils the breath of life. Adam hears 
God. Did this actually happen? Must not take this liter
ally, but there is a truer and higher view. In this manner 
the facts recorded lose their value as facts, and are re
duced to a poetical expression of some lofty idea as truth, 
in this caSe that "there is a material and a spiritual side" 
to man's being. 

In regard to the second passage (on Isaiah 1) your 
Committee advises Synod to reply: . 

In the statement of the protestant that there can be no 
true religion without morality and that, therefore, in that 

. sense, morality is the foundation, the prerequisite of relig
ion, the argumentation is plainly illogical, and the view 
palpably unreformed. 

The statement that there can he no true religion with
out morality is, of course, granted. But the Reformed con
ception of the relation between the two is that religion is 
the root and morality is the fruit. 

In Isaiah 1 God rejects Israel's worship because its iIll
morality is proof of the insincerity of its worship; not be
. cause a Illoral life must precede the act of worship. 

Rev. Breen's pratest:-
"III. Finally, Synod condemns the view of the mir

acles as fonnd in connection with the 'Manna in the Desert' 
and the 'Fall of Jericho's walls' .. Synod says: 'As regards 
mirades we remark that though Professor Janssen does 
speak (according to the, Notes) of the supernatural ele
ments in the miracles, there is nevertheless an attempt to 
naturalize miracles in order not to meet with conflict from 
the side of science. In tbis manner a false standard is ap-
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plied as if miracles must conform to the demands of 
science. Examples (1) the Manna in the Desert. ... (2) 
the FaIling of the Walls of Jericho .... ' (Reports and De
cisions, pp. 222, 223; Acta, pp. 135, 136). Synod refers 
further to Article XIII of the Belgic Confession: 'And as 
to what he doth surpassing human understanding we will 
not curiously inquire further than our capacity will admit 
of'. 

We protest, first, against Synod's discouraging a schol
ar's attempts to cast all the light possible from Scripture 
and General Revelation on miraculous events, by identify
ing such attempts witb a tendency to ignore the supernat
ural in the miracles. This is unworthy of a Reformed Sy
nod or individual. 

Secondly, we protest against Synod's refusal to leave 
its teachers free in the matter of interpretation where 
there is at least a visible ground for such liberty. When 
Scripture tells us that the wall of Jericho fell 'under it' 
(cf. ,the Hebrew) any teacher is permitted to imagine cir
cumstances or causes agreeable to these words., Again, 
Synod made it impossible in the future to make use of 
Scriptural evidence of this sort not only, but also of extra
biblical material throwing light on the miracles. We pro
test against this curtailing of proper liberty. Reformed 
scholars have always demanded this liberty (cf. Wright's 
'Scientific Confirmations of the O. T.' and Dr. Kuyper's 
Introduction to the Holland translation of it). 

Thirdly, we protest against the assumption on Synod's 
part of a false dualism between the natural 'and the super
natural. The admission is made by ,Synod that the Notes 
do speak of 'supernatural elements 'in miracles'. And yet, 
Synod condemns this view of miracles, because valid nat
ural factors playa part. This condemnation can only 
come from the prior judgment that the natural and the 
supernatural are disparate spheres. Against this we pro
test. We desire not to be party to such an unreformed 
view. It is a virtual denial of COIll1110n Grace." 

Answer of the Committee:-

Your Commitee advises Synod to reply: ' 
a) In regard to the first point: the Synod of 1922 did 

not ,condemn "a scholar's attempt to cast all the 
light possible from Scripture and General Revela
tion on miraculous events." It did condemn the 
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specific instances in which Dr. Janssen seeks to nat
uralize miracles in order not to meet with conflict 
from the side of science. 

b) In regard to the second point: the Synod of 1922 
did not "refuse to leave its teachers free in the mat
ter of interpretation (of miracles) where there is at 

. least a visible ground for such liberty."' Synod. 
however, did justly condemn the professor's exe
gesis, since it resulted from the application of a 
false standard, namely, that miracles must conform 
to the demands of science. . 

c) In regard to the third point: The Synod of 1922 
has not assumed a false dualism between the nat
ural and the supernatural. Its objection was-and 
that justly-that Janssen seeks to eliminate or to 
mrnimize the supernatural element. It certainly 
cannot be unreformed, nor can it be a denial of 
Common Grace to posit an essential difference be
tween the natural and the supernatural, much less 
to condemn such an interpretation of miracles 
which reveals the tendency to give a natural ex-

. planation of a miracle where Scripture itself gives 
no warrant for this. 

Rev. Breen's protest:-

"Finally, we protest against Synod's quotati~n from 
Article XIII of the Belgic Confession to confirm its erron
eons view of miracles. For the Confession here does not 
I)y any means discourage a proper investigation into the 
order of nature nor of tbe relation between the order of 
nature and miracles. The problem of the relation of sin 
to divine providence is spoken of, a problem often produc
tive of much futile theorizing which frequently excels the 

· capacity of the human understanding. The Confession 
enjoins us to act like 'disciples of Christ, to learn only 
those things which he has revealed to us in his Word, 
without transgressing these limits'; and that with respect 
to the problem of the relation between sin and providence. 
For we should 'with the greatest humility and reverence 

· adore the righteous judgments of God, which are hid from 
us, contenting ourselves that we are disciples of Christ ... ' 

""'vVe protest against Synod's loose quotation from our Con-
· fessions. Again and again has this been done, as this 

'Protest' has pointed out above. It leads to gross doe-
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trinal errors not only, but it produces an erroneous im
pression that our Confessions actually teach the several 
unreformed doctrines Synod has subscribed to implicitly 
or explicitly." . 

Answer of the Gommittee:-

Your Committee advises Synod to answer as follows: 
a) That the quotation does indeed, as Rev. Breen con

tends, concern the relation of sin to divine provi
dence;, 

b) That this does not at all militate against the fact 
that the quotation expresses a general, principle 
which is applicable here. Miracles by their "ery 
nature, surpass human understanding. A miracle 
which can be explained is no miracle. And into 
such acts of God which surpass human understand
ing we shall not curiously inquire. 

Rev. 1'llllk's protest:

"Conclusion V, Dogmatic Views .. 
In this Conclusion it is again evident that no distinc

tion is made between the approach of an ordinarybeliever 
to Scripture and that of the scientific theologian with his 
own definite purpose. It is remarkable how frequently 
the lack of this distinction is evident in the process of the 
reasoning embodied in the Conclusions. The supposition is 
entered upon as though evolntion of every sort and color 
has been ecclesiastically condemned, which is not true, at 
least not by our Church; as also 'the ethical standpoint', 
whatever this may be. There are to our mind no ecclesi
astical decisions determining the features of a miracle. 
Is it true that the statement, 'Morality is the foundation.of 
religion; religion is based upon morality ......... God is 
throngh and through an ethical being .. , ...... ' is a re-
versal of the true relation? Go.d is certainly not to be 
characterized as a religious being? Where has this Synod
ically been decided? Is it not a general rule in regard to 
miracles that God's miracles all have an element of accli
mation in ,them, they fit in their own surroundings; and 
then to point out this element is our duty. This is not a 
'naturalization' of the miracles. We protest against the 
Synod assllmptivelycondemning' Evolutionism, Ethical
ism and the 'acclimation' of miracles." 
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Answer of the Cammittee:-

In regard fo Rev. Tuuk's protest against Synod's Fifth 
Conclusion ("Additional Explanation", paragraph '5), we 
advise Synod to state that this has been sufficiently an
swered in the reply to Rev.,Breen's protest on this point. 

Your Committee believes that herewith also the pro
tests of the Revs. Tuuk and Hylkema against the Conclu
sious of the Synod of 1922 are answered. 

Nadat de Synode dit dee! van het Rapport gehoord 
heeft en bij elk punt gelegenheid ontvangen he eft tot het 
inbrengen van bezwaren, wordt ,het volgende vaarstel 
ingediend: ' 

"De Synode, gehoord hebbende het protest-Breen, als
mede de andere stukken betreffende de Conclusies del' 
Synode van 1922 inzake het onderwijs van Dr, Janssen, en 
tevens gehoordhebbende de weerlegging van deze pro
testen door hare Commissie van Praeadvies, tegen welke 
weerlegging geen overwegende bezwaren werden gevcm-
den, spreekt uit: ' 

(1) Dat de beschuldiging, dat de Conclusies der Sy
node van ,1922 inzake het onderwijs van Dr. Jans
sen ongereformeerde elementen bevatten; niet is 
'bewezen; ~ . 

(2) Dat de overtuiging, dat het, onderwijs van Dr. 
Janssen, zooals gereflecleerd in de "Students' and 
Individual Notes" ongereformeerd is van gehaIte, 
niet is geschokt. 

Aangenamen. 

ARTIKEL 151 
In behandeling wordt genomen het derde deel van het 

Rapport Pratesten in de zaak Janssen, hetwelk luidt als 
voIgt: . 

THIRD PART 

This deals with the overture of Classis Grand Rapids 
West with regard to Rev. Breen's Protest. It reads: "As 
regards the formal part of the protest of Rev. Q. Breen 
and others, the time given the consistories to study it was 
so short that the Classis .refrains from passiug judgment 
and leaves it to Synod to take action. The same applies to 
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the material part of this protest (signed by Rev. Breen 
alone). The Classis, however, calls' the attention to the 
fact that in this part of the protest the views of Dr. Jans
sen, condemned by the Synod of 1922, are nniformly dec 
fended and that serions charges are made therein against 
the Synod, viz., That it holds 'to an erroneons view of In
spiration' (p. 11, par. 2); That it holds to 'an erroneous 
view in connection with the Organic Unity of Scriptnre' 
(p. 11, last par.); that 'Synod stood on Lutheran ground' 
in condemning Dr .. J anssen's teaching in regard to Abra
ham and the hereafter' (p. 12, par. 1); that Synod's view 
of miracles is 'unreformed and a virtual denial of Com
mon Gr.ace' (p. 15, par. 3) ; that Synod has subscribed im
plicitly or explicitly to several unreformed doctrines,'comc 
mitted itself to unreformed views and doctrines', 'gravely 
erred in its condemnation of his teaching' (p. 15, par. 4; 
p. 16, par. 1 and 2). . 

Therefore Classis requests Synod to demand of the. 
protestant to justify his doctrinal position as expressed in 
this part of the protest and the charges which it cOl,tains, 

.to the satisfaction of Synod, or retract them." . 

Your Committee calls attention to the fact that this 
over-ture requests two things:, (.1) that the protestant shall 
justifY his doctrinal position to. the satisfaction of Syn()d 
or retract; (2) that the protestant shall justify his charges. 
against the Synod of 1922, viz., that it has in its Conciu.,. 
sions,taken an unrefQrmed standpoint or retract them. . 

In connection with this we make the, following re- ' 
mark: it 'has become evident in our treatment of this 
protest that some of Rev. Breen's charges ar·e based OIl 
a misinterpretatiou . .of the (::onclusions of the SY,nod'of 
1922, or arise from the fact that the protestant places a 
different interpretation on the, Student Notes than Sy-.' 
nod has done. Synod shall therefore have to deal only, 
with the remaining charges (viz., those which arise from 
Rev. Breen's disagreelllent with the doctrinal position of 
the Synod), and with those doctrinal statements in the 
protest which manifest such disagreement. 

Your Committee feels constrained to call attention to 
the following statements which conflict with the stand
point assumed hy the Synod of 1922 and with our Reform
ed Standards in so far as they hear on these matters: 

1. On the First Conclusion (I'. 1, I, par. 2.) 
Here the protestant takes the position that it is nol to 
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the discredit of a theologian that his definitions are snch 
as unbelievers can also employ. 

'Here the protestant also charges Synod (of 1922) with 
having committed itself to an unreformed line of thinking 
in condemning Janssen's definition of O. T. Introduction. 

II. On the Second Conclusion (p. 5, I). 
Here the protestant states. with respect to the quota

tion from Janssen's Notes on the origin of the Creation
story: "That such a view cannot be held by a Refo:ml1ed 
theologian without peril for his good standing as a teacher, 
we protest agaiust," Rev. Breen therefore defends this 
quotation from the Notes, which Synod has condemned 
as an unwarranted subjectification of divine reveIation. 

III. . On the Second Conclusion (p. 5, II). 
Here the protestant asserts that it is no reflection on the 

divine origin of Amos' vision to say that the content.~ of 
the vision is made to be a human product. . 

IV. On the Second Conclusion (p. 6, III, 1). 
Here ~he protestant defends Janssen's view of the du- . 

plicity of Jehovah's oracle to Rebecca. 

V. On the Third Conclusion (p. 7, I). 
· Here the protestant presents the view that sometimes 
· passages occur in Scripture where they do not fit. We 

quote: "Sometimes the order is logical; sometimes top
ical; sometimes unexplainable, as, say, here, except by a 
two-document theory." 

VI. On the Third Conclusion (pp. 7,8, II) .• ' 
Here the protestant defends the position condemned 

by the Synod of 1922, that Inspiration does not exclude 
the possibility of later insertions in a song like that of 

· Moses, a' song which is plainly attributed to Moses. 
Here Hev. Breen charges Synod with holding to an 

erroneous vie\v of Inspiration. 

VII. On the T·hird Conclusion (p. 8, III). 
Here the protestant defends that element in Janssen's 

treatment of the Samson narratives which the .synod has 
condemned as conflicting with the absolute trustworthi
ness of the Word of God. 

Here Rev. Breen charges the Synod of 1922 with being 
unreformed in holding to such a view of Inspiration which 
precludes exaggeration in the Scriptures.. , 
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VIII. On the Fourth C.onclusion (p. 11, II). 
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Here the protestant defends Janssen's view of Lo.t as 
condemned by the Synod of 1922, and declares that it is 
positively dangerous to make 2 Peter 2 :7,8 a commentary 
on the narratives of Lot in Genesis, .as Synod has done; 

IX. On the Fifth Conclusion (pp. 11, 12, I). 
Here the protestant takes the same favorable attitude 

toward the theory of Evolution which the Synod of 1922 
condemned in the case of Dr. Janssen. 

X. On the Fifth Conclusion (p. 12, II, par. 1). 
Here the protestant, as well as Dr. Janssen, virtually 

denies the historicity of the account of man's creation in 
Genesis 2. 

XI. On the Fifth Conclusion (p. 12, II, par. 2). 
In this paragraph the protestant plainly defends the 

unreformed standpoint that morality is the foundation, 
the prerequisite of religion. . . 

Finally, we remark that in the concluding part of this 
protest the statements are made that the Synod of 1922 
has subscribed implicitly or explicitly to several unre
formed doctrines (p. 13,last par.); that it has committed 
itself to unreformed views and doctrines (p. 14); that the 
cause of Reformed theology has received serious damage 
(p. 14); and that Synod has gravely erred in its condemna
tion of Dr. Janssen's teachings (p. 14). Ii should, of 

. course, not be forgotten that these charges arise not only 
from a real conflict on certain points of doctrine between 
Rev. Breen and the Synod of 1922, but also from a misun
derstanding of .synod's Conclusions. 

Yet the fact remains that a real conflict exists on the 
points enumerated above, and that serious charges against" 
the Synod of 1922 remain. 

In view of tbis and in connection with the overture of 
Classis Grand Rapids West, namely, that Synod shall de
mand of the protestant to justify his doctrinal position as 
!'xpressed in this part of the protest and the charges which 
it contains to the satisfaction of Synod or retract them, 
your Committee advises Synod to decide as follows: 

(1) That in view of the seriousness of the matter, Rev. 
Breen should have time to reflect on the decisions 
of this Synod in regard to his "material protest"; 
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(2) That this case is hereby referred to Classis Grand, 
Rapids West to deal with Rev. Breen in accor
dance with Syood's decisions; 

(3) Tbat Synod suggests to Classis Grand Rapids West 
, to request, if necessary, the help of Classis Grand 
Rapids East in dealing with tbis matter. 

D. H. K]J.OMMINGA, President 
H. J. KUIPER, Rapporteur 
N, GELDERLOOS 
C. HOLTROP 
R. DRAGT 
S. E. GREYDANUS 
A. ROSBACH 
S. VANDE]J. VVOUDE 

Inzake de instructie van Classis Grand Rapids West 
wordt 'het volgende substituul-voorstel door de Synode 
aangenomen: 

De Synode spreekt nit: 

(1) Dat het voor de Synode, uit een form eel oogpunt 
beschouwd, minder juist zou zijn aanklachten te
gen een persoon te verbinden aan een protest door 
hem bij de Synode ingediend: 

'(2) Dat de Synode het over laat aan Classis Grand 
Rapids West inzake Ds. Q. Breen naar haar eigen 
oordeel te handel en, waarbij de Classis haar voor
deel dient t,e do en met het licht, dat over deze zaak 
ontstoken is in het Rapport del' Comm. van Prae
advies in re Protesten in de zaak Janssen. , 

Nog wordt besloten aan de Comm. van Praeadvies in 
de zaak Janssen, en in het bijzonder aan deri President en 
den Rapporteur dezer Commissie, dank te zeggen voor 
hun omvangrijken en belangrijken arbeid voor de Synodc 
verrichl. 

ARTIKEL 152 

Een voorstel word! 'ingediend van dezen inhoud: 
De Synode kome voortaan samen, niel op den derden, 

maar op den Iweeden Woensdag in Juni. Gronden:-
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(1) Besparing van tij d, daar dan de 4de Jllli niet lieht 
tnsschenbeide komt; . 

(2) Een geschikter tijd voar onze landbouwers-afge
vaardigden. 

Alzoo besloteIZ. 

ARTIKELJ53 
. De concept notulen der zeven-en-twintigste, acht-en

'twintigste en negen-en-twintigste zitting worden gelezen 
en goedgekeurd. 

ARTIKEL 154 
De Synode betuigt haren dank aan de drie gemeenten . 

van Kalamazoo va or genoten gastvrijheid, en aan de Eer
ste Gemeente voor het gebruik van he! kerkgebouw, en 
verzoekt de Kerkcraden deze dankbetuiging aan hun ge
meenten bekend te maken. Oak de regelings-commissie 
ontvangt een woord van dank voor al den arbeid door 
haar verich!. 

ARTIKEL 155 
De Synode spreekt, met dank aan onzen God, haar 

waardeering uit over de onpartijdige, vaste en bezadigde 
leiding door den Voorzitter, Ds. I. Van Dellen, gedurende 
deze lange en gewichtige vergaderingen gegeven. 

ARTIKEL 156 
Nadat gebleken is, dat niemand nag iets voor de Sy

node heef! te brengen, spreekt de Praeses een Siotwoord 
als voigt 

"GELIEFDE BnoEDERs:-

Ons hart trekt naar Imis en werkkring. Lang, buiten
gewoon lang, hebben we vergaderd. Juni gleed over in 
Juli, en de tweede week van Hooimaand vond ons nag aan 
den arbeid. Veel werkis er verrich!. Zeer gewichtige 
stukken zijn er behandeld._ En nu is dan eindelijk ons 
program afgewerkt, en hebben we de laatste beslissing 
genolllen. , 

De Heere is ons goed geweest. Hij deed ons genie ten 
van koel, zonnig zomerweer. Hij spaarde ons bij den 
welstand. Oak werd bij aile spanning.de goede orde niet 
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verstoord. Gij hebt mij de leiding del' vergaderingen ae
makkeIijk gemaakt. In den regel heerschte er een br;';e
derIijke toon. En ik meen te mogen zeggen, dat er vee! 
vo<;>1' en oak door ons is gebeden. 

Dank aan den Assessor en de Scribre voor de hnlpe mij 
verleend, en voor de goede diensten aan de vergadering 
bewezen. Vaoral aan Ollzen zeer accuraten Scriba komt 
een woord toe van waardeering. Tijdens deze weken 
he eft hij een kleine foliant volgeschreven. De Acta met, 
Bijlagen zuIlen weI een lijvig boek vormen. 

Dank aan onze Praeadviseurs Vaal' hunne adviezen, .en 
aan deConlluissies van Praeadvies vOor hun velen arbeid. 
Sommige rapporteurs hebben bijna dag en nacht moeten 
zwoegen. Dank oak aan de broeders van de Regelings
commissie, die zorgden, dat de machinebleef loopen, en 
aan Miss Dykstra, voor den velen arbeid door ,haar als 
typiste verriCht. 

Dank aan de drie gemeenten in deze schoone; 10nlI11er
rijke stad, va or de guIle gastvrijheid ons geboden. Met 
name de gemeente in wier kerkgebouw we saamkwamen, 
heeft zich bijzondere opofferingen getroost. W" meenen 
dat ons volk te Kalamazoo engelen heeft geherbergd. De 
Heere vergelde hun de Hefde Zijnen knechten bewezen. 
Mage de zegen Obed-Edom's hun deel zijn. 

Goedwas het ons in het middaguur akzonen van het
zeIfde hnis met elkaar brood te breken, eu zeer steIlen we 
hel 01' prijs dal de zusters uit de drie gemeenten die mid
dagmalen zoo kostelijk voor ons bereldden. 

De tijd laal mij niet loe een overzicht Ie geven van het
geen door deze belangrijke Synode is verricht. Ik wil 
slechts herinneren aan de benoeming van de broeders Dr. 
C. Bouma en Dr. M. J. Wyngaarden tot Professors aan 
onze Theologische School, en aan het heengaan van Prof. 
F. M. Ten Hoar, die eervol emerita at onlving. Onze 
schrijftafels lagen vol protesten, die behandeld rna est en 
worden; en zeer veel aandachl hebben we moeten wijden 
aan de leergeschillen. Ik meen dat deze Synode bijzonder 
heef! bewezen dat onze ChristeIijke Gereformeerdeker
ken nag ijveren voor de zuiverheid der leer, en willen 
strijden va or h"t geloof eenmaal den heiligen overgele
verd. Dat is zeker een verbIijdend verschijnsel in onze 
dagen van verflauwing der grenzeu. We willen nag de 



ACTA SYNODI 1924 245 

wacht belrekken bij het beginsel. En gelnkkig dat we 
niet slechts de aloude Gereformeerde waarheid liefheb
ben, doch levens aandringen 01' een godi<aligen wandel. 
'Leer en leven hOOl'en saam, en wal God vereenigd. heeft 
scheide ook in dezen de mensch niet. Het Getuigenis dat 
we tol onze kerken do en uitgaan waarschuwt tegen we
reldgelijkvormigheid. En weI is hier reden voor nn er 
zelfs gevaar is, dat de geestelijke boosheden in de lucht 
door de geheimzinnige Radio onze woningen binnendrin
gen. Neen, we willen geen wereldvlucht. Het is ons doel 
niet een hooge Chineesche muur rond ons _ Cbristelijk 
Gereformeerd Sion te bon wen. We willen het niet verge
ten, dat we ill de wereld zijn, schoon niet vall de wereld, 
en dat we een zon en een licht behooren te zijn. Doch 
tevens willen we ons yolk in den naam des Heeren bid
den om als kinderen des lichts voorzichtiglijk te wande
len, terwijl de dagen boos zijn. 

Broeders, de Heere zegene u 01' de terugreis, en ge
leide in veiligheid vooral de Broeders, die nog dagen en I 

nachten lusschen de wielen moeten zitten. De Heere ze
gene onze kerken bij al hare arbeid. Laat ons ook vooral 
gedenken aan onze zendelingen in China en onder.de In
dianen; aan onze Theologische School en Calvin College; 
aanonze Dienaren des Woords onder de verstrooiden, en 
aan onze werkers onder de Joden. Ga er veel gebed voor 
hen 01', en ook voor de broeders, die lei ding moeten geven 
in onze Pel's. Zij hebben niet het minst behoefte aan de 
voorbede del' kerken. 

En nu broeders, vaartwel! 
Laat mij eindigen met bet woord des geloofs, waara an 

we in bet begin werden herinnerd: "Onze hnlpe is in den 
N aam des Heeren, die hemel en aarde ,gescbapen beeft." 

ARTIKEL 157 
Nadat de'vergadering gezongen heeft Psalm 121: 1, 

gaa t de Praeses voor in gebed e{l dankzegging. 

Getrouw Afschrift 
HENRY BEETS, Stated Clerk, 

737 Madison Ave, SE., 
GRAND RAPIDS, MICH. 

1. VAN DELLEN, Praeses, 
Y. P. DE JONG, Vice-Praeses 
D. ZWIER, Scriba 
J. DOLFIN, Adjnnct-Scriba. 
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BIJLAGEN 
BIJLAGE I 

I. REPORT OF THE SYNODICAL COMMITTEE 

To the Christian Reformed Synod of 1924, 

Reuerend Brethren:-

247 

As usual we can begin our report by stating that the 
work of the Synodical Committee embraced the support
ing of reque~ts for aid of the following bodies: 

The Western Academy of Hull, Iowa; the Church of 
Ireton; the Church of Austi)lviIle; the Church of Sultan; 
the Church of Ogilvie, Minn. 

We felt at times that, while the causes we recom
mended were deserving and urgent, that the requests for 
aid really should reach the churches through Church 
Help, and we trust that .more satisfactory arraugements 
will be made by you, also on the ground of the overtures 

. on the subject now before Synod. . 
As usual we appointed delegates to the broader church 

courts of corresponding denominations meeting during 
1924. The following appointments were made: to tbe 
General Assembly United Presbyterian Church, Rev. W. 
Goudberg, to the General Synod Reformed Presbyterian 
Church, Rev. G. Hylkema; to the Synod of the Reformed 
Presbyterian Church, Rev. D. R. Drukker. We were un
able to arrange iu time for sending a delegate to the 
General Synod of the R. C. A., and again omitted sending 
one to the Synod of the Associate Presbyterian Church 
because that body is practically extinct. 

From the General Synod of the R. C. in the Nether
lands we received an invitation for one or more delegates 
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to attend its meeting in Utrecht. In line with the ·ap
pointment of the Synod of 1920 the Stated. Clerk was 
delegated and will send in a separate report. Sorry to 
say we have been informed by the Secretary of the Com
mittee on COI;respondence of the General Synod of the 
Reformed Churches in the Netherlands that they were 
unable to send a delegate this time, but hope to have one 
on hand in 1926. 

The Reformed Church in South Africa also expressed 
. its inahility to he represented this year. Two letters on 

the snbject, one of them inviting us to mission work in 
Sonth Africa, will be laId bef()re you. (Zie Acta 1924, 
p. 77.) 

We also want to call attention to the fact that the 
General Synod of the R. C. has finally acted on the ques
tion we brought up as to grounds for divorce. As you 
already know, from other sources, the Synod unanimous
ly recommended to .consider adultery a legal ground for 
divorce, but as to the second ground, malicious deser
tion, this has not been approved of so far, a:J.d we doubt 
that it ever will be. What the church in South Africa 
has done about this is related in a commnnication on the 
subject which accompanies this report. (Deposited in 
Archives of Synod. Cf. Acta, Art. 68, IX). 

The Stated Clerk was called on repeatedly to sign 
blanks for the obtaining of Communion wine. Several 
times he was requested to sign papers in regard to the 
denominational standing of some of our preachers, for 
use at home or abroad. Inquiries reached him from all 
over, sometimes from the government and on one occa
sion from as far as Western Australia. 

Thanking you for the confidence placed in us, the 
members of the Synodical Committee hereby surrender 
their mandate again to you. The term of office of the 

, Stated Clerk does not expire until the Synod of 1926. 
Yours respectfully, 

W. P. VAN WIJK .. 
R. L. HAAN. 
J. HOLWERDA. 

HENRY BEETS, Secretary and. Stated Clerk. 
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II. REKENING EN VERANTWOORDIGING VAN DEN 
SYNODALEN PENNINGMEESTER 

Van de Jaren 1922~24 

Aan Kas Juni 20, 1922 .. : ..................................... $5,544.82 
Ontvangen van Tien Classes! ..... : .......................... 2,953.20 
V oor Synodale Acta's............................................ 10.00 
.Aan Interest qntvangen........................................ 136.02 
Van Ds. H. J. Kuiper (Dr. Janssen boeken 

surp]us) ................................. ,...................... 5.00 
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Te zamen ................................................... . 
Uitgaven tot Juni I, 1924 ................................... . 

$8,649.04 
$4.469.55 

Saldo aan kas.; ................................ : .......... ; $4,179.49 

J. NCO,RDEWIER, Penningmeestel'. 

AUDIT OF SYNODICAL TREASURER'S BOOKS, 

JUNE 13th, 1924 

Cash Book shows balance on hand June 20th, 
1922 ......... , ..... , ................................. " .... " ..... $5,544,82 

Receipts to May 28th, 1924 .................................. 3,104.22 

TotaL ........................................................ .. 
Total Disbursements June 20th, 1922, to May 

28th, 1924 ......... , .. , .......................... , ............. . 

Balance as per Cash Boo,k ........... , .............. . 
Cancelled checks totalling $4,415.07 were shown us. 

H. DENKEMA, 

$8,649.04 

$4,469.55 

$4,179.49 

R. VAN NOORD. 
H. STEHOUWER. 

• 
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BIJLAGE II 

REPORT OF TlIE BOARD OF TRUSTEES OF TlIE 
TlIEOLOG~CAL SClIOOL AND CALVIN 

COLLEGE TO TlIE SYNOD OF 1924 
AT KALAMAZOO 

Esteemed Brethren in Ollr Lord:-

" As Board of Trllstees of our Theological School and 
Calvin College we beg to offer you herewith our biennial 
report. A retrospection of the past two years gives rise 
to a feeling of gratitude for all blessings enjoyed. The 
annnal reports of the Rectors and of the President speak 
well of the spirit that has prevailed among the stndents. 
Barring the usual exceptions there has been an earnest 
endeavor on tbe part of all to improve the opportunities 
offered for becoming prepared and equipped for a real 

"consecrated life's service. Our Seminary, and College 
are constantly answering more and better to the purpose 
of their existence. A true appreciation of the honest 
efforts of our Professors to extend the influence of our 
instItution should not be found" wanting. Above all we 
should remember the word of the Psalmist of old: "Not 
unto us, 0 Lord, not unto us, but unto Thy name give 
glory, for Thy mercy, and for Thy truth's sake." . 

At the annual meeting June, 1923, seven graduates of' 
our Seminary were examined for candidacy and being 
admitted were recommended to the churches. All were 
soon calted and are today serving in the ministry. Five 
other members of that year's graduating class decided to 
continue their studies for another year. At the same 
meeting hvo were graduated from the four-year College 
Seminary Preparatory Course; nine from the three-year 
College Seminary Preparatory" Course; twelve from the 
General College Course; one from the three-year Pre-
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Medical Course; twenty-four from the Preparatory 
School. 

At the last annual meeting, 'May, 1924, no less than 
twelve were examined and admitted to Candidacy. Three 
others of the graduating .class will take post-graduate 
work elsewhere. There are at present thirteen Candi
dates for the ministry in our churches. May the Lord of 
the harvest soon assign them their respective fields of 
labor. At the same meeting, twenty-fonr received their 
A. B. degree; seven graduated from the Pre-Medical 
Course; one from the three-year College Seminary Pre
paratory Course; ten from the Normal Course; twenty 
from the Preparatory ,School. 

Seminary Faculty-
Arrangements to care for the branches formerly 

taught by Prof. Janssen were made as follows: 
'Profs. Berkhof and Volbeda to care for the five hours 

of Hebrew; 
Prof. Heyns for the one hour of Sacred History; 
Dr. Y. P. De Jong for the one hour of O. T. Exegesis; 
Prof. R. Stob for the one hour of ,N. T. Greek; 
And when both Dr. H. iI. Meeter and Rev. H. J. Kuiper 

declined, Prof. Berkhof also consented to care for the one 
hour of O. T. Isagogics. Remuneration for this work was 
inade at the rate of $5.00 per hour. 

Prof. Berkhof .served as Rector for the year 1922-1923 
and Prof. Volbeda for the year 1923-1924. Who will be 
Rector for the year 1924-1925 depends upon the decision 
of Synod in re retirement of Prof. Ten Hoor. 

College Fa~nlty-
Prof. R. Stob- was given a permanent appointment as 

Professor in Greek, to succeed Prof. Schoolland, retired. 
Mr. H. Van Zyl began his work September, 1923, as 

Directorof the Normal Course. 
Mr. S. Swets became Instructor in Music and Public 

Speaking. 
Rev. W, Stuart was in charge of instruction in Re

formed Doctrine. 
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Rev. E. F. J, Van Halsema instrncted in Introduction 
to the Books of the Bible. 

Prof. J. Olthoff's tEmn expired and since it was deemed 
unnecessary to appoint another Professor for this" de
partment no reappointmeut :was made. 

It was resolved that no Instructor with no more than 
a two-year appointment shall attend the faculty meet
ings. This is based upon the following considerations: 

a) It is in 'accordance with usage at other schools. 
b) Persons with two-year appointment or less cannot 

be expected to know the policy of the school. 
It was decided that henceforth all matters of the Col

lege Facnlty or individnalmembers of that Faculty mnst 
be presented to the Board throngh and by the President 
of the College. 

The Curriculum-
MISSION COURSE-

Recognizing the validity of the objections urged 
against setting the proposed plan of missionary 
stndies in operation, the Board rescinded the decision 
of March, 1922, as not capable of execntion. 

It is decided to offer in the College an elective 
course of three hours for one semester on the recent 
history of China. This course to be given by Dr. 
Beets, Secretary of Missions. 

To plan elective courses iu the Seminary. 
A Committee was appointed to' make a thorough 

study of Missionary Training in its most comprehen
sive scope. Committee: Revs~ J. Dolfin, W. D. Van 
del' Werp, L. J. Lamberts, Dr. H. Beets and Dr. S. 
Volbeda. . 

An annual allowance was voted for the Faculties 
to invite special lecturers on Missions. 
SEMINARY PREPARATORY COURSE-

This course presented by the two Faculties was 
adopted as follows: 
English, 12 hours; Dutch, 18 hours; Greek~ 18 hours; Latin, 
15 hours; History, 6 hours; Sociology, 6 hours; Philo'sophy, 12 
hours; Organic Science, 6 hours; Bible, 8 hours; Public Speak-
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ing, 4 hou,rsj German, 3 hours. -Total, 108 hours. Total num
ber of hours required for graduation is to be 125 ho,urs, leav
ing 17 electives. Of these 17 electives at least 6 must be taken 
in a subject in which a student has already had at least 12 
hours _ of work,- while ~n Elementary Grammar Courses three 
hours of -credit shall ~be given for 4 hours of work. In case 
students cannot present the number. of hours of High School 
subjects which are required for' College entrance, such de
ficiency cannot be made up by applying any of the 17 hours 
of electives. 

The following units of work in an accredited High School 
are required in the- 15 units required for admission: 
English, 3 units; German, 2 units; Latin, 2 units; History, 2 
units; Algebra, 1 unit; Geometry, 1 unit; Science, 1 unit. Total, 

'12 units. 
Hebrew has been transferred to the Seminary, while N. T. 

Greek is taken over by the College. 

A. B. COURSE IN EDUCATION-

English, 12 hours; Modern Languages, 12 hours; History, 
12 hours; Sociology, 6 hours; Mat~ematics or Philosop.hy, 6. 
hours (Intrpduction to Philosophy and' History of Ancient 
Philosophy); Ancient Languages or Natural Science, 12 hours; 
Education, 24 hours; Bible, 10 hours. Total, 94 hours; 31 
electives. 

Besides the 24 hours in Educ'ation" a student taking this 
course must have a total of 24 hours in some other subject~ 
The required number of hours for this arrangement to be 
chosen out of the 31 --electives. 

Suggestion of FacuIty-
was adopted--'Because of difficulty in obtaining an in
structor. for general physics (Preparatory Department) 
the students are allowed to substitute a course in science 
for general physics. 

The College President-
In view of the gratifying accomplishments of the 

President during his five years tenure of office it was 
deemed desirable to give him a permanent appointment, 
subject to the conditions applying to all similar appoint
ments at our institntion. 

As to the matter of pension given upon death, super
annuation or disability, it was decided that this shall be 
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according to the Emeritus 'regulations for professors and 
their families (Acts of Synod 1912, p. 32, Art. 36, 6. Acts 
of Synod 1916, report of Board of Trustees, pp. 67, 68). 

The relation of President to Faculty as well as the mat
ter of Professors suhstituting in emergencies, etc., was 
referred to Supervisory Committee for further study and 
report. - , 

The Educational Secretary-
T,his position has not heen a sinecure during the past 

years since economical conditions have not heen as good 
as they might have been in different sections of our 
Church. Through many discouragements the Financial 
Secretary has heen able to raise a .considerable sum for 
the development of our institution. It seemed necessary 
.to make the following resolutions concerning his work: 

All his work is under supervision of the BO\lrd of 
Finance. 

All the clerical work is to be done at the School office. 
Weekly reports are to be submitted to the Board. 
His itinerary is to be planned by himself and the 

Committee of the Board of Finance with the advice of 
the President of the College. 

Buildings-
At the meeting of February, 1923, it was decided to 

proceed with the erection of aNew Dormitory on the 
campus of our School. A Building Committee consisting 
of Dr. H. H. Meeter, chairman; Dr. Y. P. De Yong, Rev. 
H. 'Hoe,ksema, to represent Curatorium; President Hie
menga, to represent the College; Prof. L. Berkhof, to rep
resent the Seminary; Mr. J. Hekman, to represent the 
Board of Finance; and Messrs. H. Hofstra and John 
Weeber to represent the Church at large; was appointed, 

At th'e annual meeting in June, 1923, upon recommen
dation of ihe above Committee, the Board decided to let 
the contract to the lowest 1>idder, $105,000. At the annual 
meeting in March the Committee was able to report 
progress in the erection of the building, the purchasirig 
of some equipment, etc. It was decided that Mr. E. Nor
den'was to take charge of the heating, .cleaning, and gen-
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eral repairs, and for this is to receive' a raise of, $500 per 
annnm in his salary. The Committee is ,authorized to 
purchase all necessary snpplies, care for the necessary 
gradIng, etc. The Board of Finance is anthorized to 
negotiate all necessary loans. 'It is expected that the new 
hnilding will he ready to receive and welcome its first 
qnota of stndents next September. 

The Libr.ary-
Without a home of its own 'this very necessary part 

of onrSchool coiltinues to occupy cramped quarters. The 
work is taken care of by Prof. Stab and his assistants as 
best they. can under the circumstances. The Library of 
the late Rev. L. J. Hulst was received as a gift from the 
heirs, . for which the Board expressed its appreciation. 
Other donors who have remembered the Library or other 
parts of our institutional work have also been informed 
of our heartfelt appreciation of their interest shown in a 
tangible way. This especially was done with respect to 
the magnificent contributions made toward the above
mentioned Dormitory. The Board has also appointed a 
committee to consider the necessity as well as the advisa
bility of having a trained librarian. 

Commence,ment-

. The Board approved of ellgaging an outside speaker 
for this occasiOIi and advised that henceforth the .Semi
miry and College Commencement be held as a combined 
event. Which was done this year and seemingly, atlea.st, 
was satisfactory to all.' '. 

Financial Matters-

A request of ClassisPaCifi,c to be excused fmmf~~ther 
payment of a part of arrears of assessment w'!s answered: 

a) The whole Church is assessed for the School by 
Synodical Act.. 

b) The Board of Trustees has no ·authority to cancd 
arrears. 

c) The Board advises Classis to pay the debt' as soOn 
as convenient. . 
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A letter from Classis Ostfrieslimd is answered: 
a) Payment of proper assessment for Calvin College 

and Theological School is obligatory. 
b) It is Ostfriesland's 0l"n concern if it desires to. sup

port a school of its own, but that this does not ex
CUSe it from paying its proper assessment to Cal-
viu College and Seminary. . 

Dean A. J. Rooks is granted the sum of $500 toward 
his expenses in visiting and doing ·research work in 
ancient Rome and its ruins. 

Prof. Ryskamp is granted a year's leave of absence 
for further study to obtain his degree and is allowed $500 
toward expenses connected herewith. It was resolved 
that any Professor who desires to take a year's leave of 
absence for further study or research work, snbject to 
approval of the Board, shall receive $500 toward expenses 
connected with this work. 

The $9,000 loan from the endowment fund is to be re
imbursed from the Educational Secretary's Fund. 

At the annual meeting of 1923 Bonuses were granted 
as follows: 

$100 each to Profs; Hoekstra and Stob. 
$200 each to Profs. Van Andel, Nieuwdorp, Dekker,· 

Ryskamp . 
. Prof. Hoekstra's salary was' raised to $2,500, and that 

of Profs. Van Andel, Nieuwdorp, Dekker, Jellema, Rys
kamp, and Stob to. $2,400, with an additional increase of 
$100 per year until the maximuin is reached. Prof. Jelle
ma's was to be like unto that of Prof. Hoekstra's provid
ing he succeeded in obtaining his Ph. D. 

At the annual meeting of March, 1924, it was decided 
to grant Mr. Van Zyl a bonus of $300 and Mr. S. Swets 
one of $200' for the year 1924-1925. 

For various reasons the Board did not see its way clear 
to again raise the salaries of some that requested it and 
when in answer to their repeated request in June the 
Board resolved to remain by its decision of March it was 
decided to raise the maximum of salary for College Pro
fessors from $2,700 to $3,000 per annum, with the under
standing that this maximum is reached by an additi<;>nal 
$100 annually. . 
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Pe\lsions-
The Committee appointed on this matter was. unable 

to report and for the time being it has been drop,ped. 
Mrs. G. E. Boer's allowance was raised from $600 to 

$800 per annum because it was deemed necessary. 
Prof. Schoolland's allowance was set at $1,800 per 

annunl. 

Endowment-
The Committee appointed by the Board to consider 

this matter (see Acts of Synod 1922, p. 18, Art. 13) made 
a preliminary report but the Committee was continued 
with instructions to report at the next annual meeting of 
the Board. 

Budget-
The following budget for 1924 was adopted: 

COLLEGE 
Salaries ................................................ , ................... $52,076.00 
Fuel. ................................................ ,........................ 2,000.00 
Laboratories-
I ' Chemical ......................................................... . 

Biological ........................................................ . 
Physical ......................................................... . 

Lecture Room Supplies (15 times lli12.50) ....... . 
Stationery and Printing ......................................... . 
Light and Power ..................................................... . 
Repairs ................................................................... . 
Traveling Expenses ................... : ........................ , ... . 
Supplies ................................................................... . 
Taxes ....................................................................... . 
Emeritus ................................................................. . 
'Water ..................................................................... . 
Insurance ............................................................... . 
Telephone .................... _ ........................................... . 
Advertising ............................................................. . 
Miscellaneous ......................................................... . 
Music ....................................................................... . 
Lectures ................................................................. . 
Interest ............................................................... , ... . 
Library .................... _ ................................................. . 

700.00 
450.00 
250.00 
187.50 
700.00 
300.00 
250.00 

2,500.00 
800.00 

1,500.00 
5,400.00 

200.00 
400.00 

75.00 
150.00 
500.00 

1,000.00 
300.00 

3,000.00 
1,300.00 

Total. .. , .......................................................... $7 4,038.50 
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SEMINARY 
Salariesn .......................................................... n ...... $15,000.00 
Library n.n .... n ..... n .... n ............. n ........ n ..... n............ 650.00 
Incidentals and Stationery .............................. :..... 150,,00 

Total...n ... n .. nnn ...... nnnnn ...... nnn .. n .. n .. nn .. $15,800.00 

SOURCES OF INCOME 

Assessments ............................................................ $70,619.50 
Tuition .................. , .................................................. 10,000.00 
Laboratory Fees...................................................... 750.00 
Examination Fees .................................................. 300.00 
Interest ................. : .................. ,................................ 3,500.00 

Total. nn ... n n", n .. n ........ n. nn' n. n. n nn ........... n$8 5,169.50 
This Budget exceeds the auticipated sources of iucome 

by $5,000. The Board of Fiuance, however, hopes to 
economize on, the budget and to collect from the back 
assessmeuts sufficieut to cover the budget. 

Standing Committees-, . 
The Board of Finance-Revs. H. Keegstra and W. D. 

Van der Werp, Messrs. C. Borrendamme, A. H. Bosch, 
J. Hekman, B. J. Jonkman, T. Noordewier, and C. Van 
den Berg. 

Mr. H. Daane, who faithfully served on this Board for 
many years, was voted a letter of thanks and apprecia
tion for services rendered. 

Supervisory Committee-Revs. J .. M. Ghysels, H. 
Hoeksema, H. J. Kuiper, L. J. Lamberts, W. D. Van der 
Werp. 

Buildings and Grounds-Dr. H. H. Meeter, Messrs. D. 
,Van Oosten, H. Hofstra. 

Committee to consider the matter of College Pastor
Rev. H. Keegstra, Prof. L. Berkhof, and President 
Hiemenga. 

Committee on Trained Librarian-Revs. De Leeuw, 
HoIIebeek, Van der Heide. 

Attention of Synod-
1. It was decided to bring to the attention of your 

Honorable body the time of Prof. Ten Hoor's retirement 
. from active service at our School, seeing he reaches the 
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age of retirement in February, 1925. If Syuod decides 
that Prof. Ten Hoor shall continue to teach throughout 
the school year, he becomes J;tector for the year 1924-25, 
if not, then Prof. Heyns is to be Rector for that year. . 

II. In re nominations for Professorships the' Board' 
took the following decisions: 

This whole matter is treated in executive session. 
Reporf Committee to Nominate Candidates for Pro

fessorships. See Exhibit A. 
Report of Theological Faculty in re nominations. See 

Exhibit B. 
Advice of Theological Faculty in 

Dr. C. Bouma. See Exhibit C. 
re nomination of 

(1) 

(2) 

(3) 

Decided not to shift Prof. Dr. Volbeda from the 
chair of Historical Theology> to that of Dogmatic 
Theology. 
Decided not to shift Prof. L. Berkhof from the 
N: T. branches to Dogmatics. 
Nominees for the Chair of Dogmatics: 

Dr. C. Bouma 
Dr: H. H. Meeter 

(4) Nomineefor the Chair of O. T. Exegesis and allied 
branches: 

Dr. M. Wyngaarden 
Protest against the' nomination. of Dr. C. Bouma. See 

Exhibit D. > 
Answer to above protest by the Board of Trustees met 

June, 1924. Exhibit E. 

. III. Students should study at our owu institutiou. 
This matter as coutaiued in the Rector's report made to 
the Board at its annual meeting iu March and the Com
mittee's advice respecting same was referred to a com
mittee to report at the next annual meetiug of the Board. 
This committee, consisting of Drs. Meeter and De Jong, 
Revs. H. Hoeksema and H. J. Kuiper, with the Rector, Dr. 
S. Volbeda, reported at the June meeting. A copy of this 
report will be given to each member of Synod. 

The Board decided to recommend to Synod the adop
tion of the conclusions under I, a, b, and c. 
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The conclusions under 2, a, . b, c are to be referred to 
a committee, consisting of Curators and Professors, wbo 
shall make a thorough study of all that is mentioned in 
this part of the report and of all that may stand related 
to it and report at the Board meeting of 1925. 

Committee-Revs. J. Manni, H. J. Kuiper, and J. M . 
. Ghysels. Profs. Dr . .s. Volbeda and L. Berkhof. 

IV. Door de Theologische Faculteit werd. de aan
dacht van het Curatorium gevestigd op het fei!; dat som
mige Classen preek consent verle'enen aan student en die 
niet aan onze Theologische School studeeren. Het Cura
torium betwist niet het recht aan de respectieve Classen 
om zulks to do en voor eigen kring, doch oordeelt, dat dit 
niet bevorderlijk is voor de goede orde. 

Hierom· verzoekt het Curatorium de Synode op deze 
zaak te letten, door de Classen er op te wijzen dat het 
niet gewenscht is zull{ preek-consent te geven. 

Ook acht het Curat.orium het gewenscht, dat de Synode 
er met nadruk op wijze dat de kerkeraden geen studen
ten behooreu toe te laten om in de prediking op te tre
den, die geen preek-consent hebben ontvangen. 

V. The Board would present once more the fOllowing 
for adoption: 

"Studenten, die aan andere scholen Theologie hehben 
gestudeerd, moeten althans de lessen van het laatste jaar 
aan onze Theologische School hehhen gevolgd, om in onze 
kerken beroepbaar gesteld te kunnen worden. Zie Acta 
Synodi 1922." 

(This will not he necessary if Synod should adopt 
conclusions mentioned under III and found in report of· 
Committee presented separately). 

Invoking the Lord's richest hlessings upon your meet
ing, respectfully suhmitted by order of the Board of 
Trustees of the Theological School and Calvin College. 

JOHN DOLFIN, Secretary. 
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BIJLAGE III 

ALGEMEENE KAS, INWENDIGE ZENDING 

Eerwaarde Broeders:-

De Commissie der Algemeene Kas der Inwendige 
Zending biedt u nevensgaand financieel verslag aan. Het 
loopt van 1 Juni, 1922, tot 31 Mei, 1924. Het toont dat ge
dnrende die twee j.aren ontvangen is de som van 
$30,297.61. Met het batig saldo van $2,019.17, bedr'lgen de 
ontvangsten de som van $32.316.78. 

De uitgaven bedroegen de som van $32,254.51, zoodat 
de kas slnit met een batig saldo van slechts $62.21. 

Voor de jaren 1924-26 wordt door de verschillende 
Classes aangevraagd de som van $41,000. In deze som is 
opgenomen de som van $2,000 voor "Immigration Work." 

Classes Hudson-Hackensack vraagt voorde komende 
twee j aren $4,000; Muskegon $4,000; Orange City $12,000; 
Pella $6,000; Pacific $8,000; Ostfriesland. $5,000; im
migratie werk $2,000; te zamen $41,000, waar nog onge
veer $2,000 bijkomt voor classic ale onkosten vanClassis 
Pacific. 

De twee verstreken jaren werd mim $32,000 uitge
keerd. En to en was er een batig saldo van ruim $12,000. 
Thans is er slechts een $60 aan kas. 

Staat de Synode het aangevraagde toe, dan wijze zij 
tevens wegen en middelen aan om het toegekende te kun
nen uitkeeren. 

Meerdere inkomsten zijn beslist noodig. Want toch 
deze kas keert niet slechts uit aan die Classes die zende
lingen in het veld hebben, maar ook aan zwakke gemeen
ten, die eigen leeraar hebben. En vele dier leeraais ont
vangen nauwelijks voldoende salaris om in de behoefteri 
der hunnen te kunnen voorzien. Zie begeleidend schrij
ven der Inwendige Zendingscommissie van Classis 
Orange City. 
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Met eerbied onderwOl:pen, de Commissie der Alge-

meene Ras der Inwendige Zen ding. 
K. POPPEN, Pres. 
B. SEVENSMA, Seer. 
1. VAN DELLEN, Penn. 

THE HOME MISSION FUND 
Rev. I. Van, Dellen, Treasurer, Denver, Colo, 

STATEMENT OF RECEIPTS AND DISBURSEMENTS FOR THE 
PERIOD FROM JUNE I, 1922, to May 31, 1924 

Cash Balance, June 1, 1922 .................................................. $ 2,019.17 

RECEIPTS 
Classis Grand Rapids East .............................. $ 
Classis Illinois ................................................... . 
Classis Grand Rapids West ............................... . 
Classis Holland ............................ ' .............. : ...... . 
Classis Pella ..................................................... . 
Classis Muskegon .............................................. . 
Classis Hudson ................................................. . 
Classis Qrange City ......... : ................................ .. 
Classis Zeeland .......................................... '. ...... . 
Chissis Sioux Center .................................... , .... . 
Classis East Friesland ....................................... . 
Cl&ssis_ Pacific .................................................... . 
Classis Hackens'ack ........................................... . 
Iriterest ...................................... ~ ........ ................ . 
Miscellaneous-Schedule 1 ............................ .. 

4,278.80 
3,838.40 
3,461.42 
3,220.69 
2,450.50 
2,280.09 
2,118.27 
1,772.43 
1,690.23 
1,179.44 

872.96 
796.50 
572.28 
162.00 

1,603.60 . 

Total Receipts ............................................ $30,297.61 

--~~~----Total· ........................................ ;................... $32,316.78 

DISBURSEMENTS 

Classis Orange City ............................................ $10,i"67.50 
Classis Pacific---:-General .................................... 5,922.05 
Classis P.acific"":""Expenses ................................. 1,808.87 
Classis East Friesland, ~ ....... "............................ 3,800.00 
Classis Pella .................................. :................... 3,600.00 
Classis Muskegon .............................................. 3,550.00 
Classis Hudson and Hackensack........................ 1,000.00 
Classis Hudson and Hackensack, Immigration 2,250.00" 
Miscellaneous ...................................................... 156.15 

Total Disbursements ............................... . 

Balance, May 31, 1924 ............................. . 

$32,254.57 

$ 62.21 
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THE HOME MISSION FUND 
Rev. I. Van Dellen, Treasurer, Denver, Colo. 

MISCELLANEOUS RECEIPTS 
Mrs. F. H. Kuiper ............................................. : .. $ 
Ladies' A.id, Sully, Iowa ...... ' ............................... . 
C. Van Laar ........... _ ....................... , .................... . 
B. Sevensma, refund .................... , ...................... . 
12th St. Chr. Ref. Church,G. R., Mich ............ . 
Per Dr. H. Beets ................................................. . 
W. Kemin:k ....................................................... '" 
Frank Van Domelen .......................................... " 
John B. Hershof ................................................. , 
Per Dr. Beets .................................................... .. 
Denver Ladies' Aid ............................................. . 
Young -Ladies' Sewing Circle, Willard, 0 ........ . 
N. N., Pella, Iowa ............................................... . 
Muskegon I, Halpbek, Predik. ........................... .. 
Grand Haven I ................................................... . 
Per Dr. Beets .................................................... .. 
Miss Talk ................................... .' ....................... . 
Ladies' Aid, First Church, G. R, Mich ............ . 
12th St., G. R., Mich ....................................... .. 
Ladies' Aid, Eastmanville ................................. . 
Rev. J. R. Brink ................................................. . 
G;irls' Society, Edgerton .............................. : ..... .. 
M:t:'. and Mrs. C. Spoelman ......................... , ..... .. 
Ladies' Aid, First Church, G. R., Mich ........... .. 
Holland La~ies' Aid, Denver ............................ .. 

6.00 
10.00 

5.00 
2.00 

46.14 
219.36 

5·90 
50.00 

5.00 
222.00 

10.00 
27.57 
10.00 

.100.00 
60.15 

612.42 
10.00 
25.00 
55.96 
15.00 
12.00 
20.00 
50.00 
20.00 

5.00 

Total ........................................................ $1,603.60 

Rev. I. Van Dellen, June 12, 1924. 
Denver, Colo., 

Dear Sir:-
Pursuant to your request, I have made an examina

tion of the accounts of The Home Mission Fund for the 
period from June 1, 1922, tb May 31, 1924, and 

1 hereby certify that, in my opinion, the accompany
ing statement of Cash Receipts and Disbursements cor
rectly reflects the cash transactions for the perioa. 

. ALLEN REDEKER, 

Certified Public Accountant. 
Denver, Colo. 
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BIJLAGE IV 

REPORT OF THE BOARD OF HEATHEN ,MISSIONS 
TO THE SYNOD OF 1924 

Reverend Brethren:-

Your Board of Heatheu Missions has the honor of re
porting to you about its labors since the Synod of 1922. 
Allow us first to take up matters concerning our Indian 
field and then concerning the China work. 

1. OUR INDIAN FIELD 
Since the last Synod the work has been continued at 

each of our five Mission Posts in the order given: Reho
both, Crown Point, Toadlena, Tohatchi, and Zuni. 

At REHOBOTH during the last year 111 pupils were 
enrolled in our Christian School. Six of these are white 
children. 'Rev. J. W. Brink has faithfully continued his 
activities at this important post. As a rule he preaches 
twice every Sabbath Day. He has several Catechism 
classes. His Gospel work in the hospital consists in bring
ing the message in word and pictures to the patients. 
Usually from two to twenty-five patients are present. At 
the Pinedale Government School, some 25 miles away, 
classes are taught each week. During the last year ten 
have been baptized at our Rehoboth post. Pastoral visits 
are' made to .the members and marriages have been 
solemnized, Faithful aid has been given him by the 
workers, including Edward Becenti, serving as interpre
ter and elde,: of our Rehoboth congregation. 

Mr. Mierop's camp 'work was carried on during one 
year, but when great needs ,arose at Tohatchi he was 
willing to take the place of our sick brother Bouma. The 
outlook is, however, that beginning with July, he will con
tinue his camp work in the Rehoboth territory. We really , 
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need a second camp worker for this field, but the Board 
does not feel at liberty, in view of the expenses involved; 
to take this step at this time. 

We have received encouraging reports about Dr. Beer
nink and his work. There is a fine spirit of cooperation 
betweeu him and the rest of the workers. He writes that 
this last year the hospital has served more people than 
ever before, and outside as well as inside the hospital, a 
great deal of work has been carried 0)1. The number of 
miles traveled by our Doctor last year was 7,294. This 
last year not less than. sixteen major operations and 
twenty-four minor ones' were performed. A great deal 
of work is done by him in fighting not alone tuberculosis. 
but also trachoma, since 450/0 of the Rehoboth pupils 'are 
afflicted with this last named terrible disease. We should 
not fail, in mentioning the hospital, to express apprecia
tion of the work of our faithful uurse, Miss Jeanette Lam 
mld her helpers. 

Iu the school a splendid work is carried on by Miss. 
R. Stob, who proves to be a very able priucipal, faithfully 
assisted this last year by Miss Mary Bouma and Miss 
Nellie Lam. Miss Stob writes that an unusually fine spirit 
of willingness to' study and cooperate with her was mani
fested,especially by the boys. The older girls did some
times show a spirit of rebellion, but she trusted, judging 
from past experiences, that this perhaps was a sign of au 
inward struggle preceding a surrender to Christ. This 
past year there were nine eigth-grade graduates, two 
boys and seven girls. 

Mr. J. H. Bosscher coutinues as our Manager and we 
have reasons to believe that he is faithfully dedicated to 
the difficult task entrusted to him-the general manage
meut of the missiou plant, exclusive of the spiritual 
labors. No one who has not inspected Rehoboth can form 
an adequate idea of the great scope of the work carried 
on by Mr. Bosscher, at present assisted by Mr. C. Lucas, 
Since the last ,Synodical meeting a Chapel has been built 
at Rehoboth, costing in the neighborhood of $6,000, and 
an addition to the hospital, and this past year a sun porch 
was added likewise to the hospital, which is one of the 
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best equippefl institutions of its kind on the whole Indian 
Mission field. 

The workers at Rehoboth are holding Local Confer
ences, usually one per month, at which they discuss work 
of common interest, and we appreciate all that our Reho
both workers are doing, the women workers as well as 
the men, and the wives of the workers as well as the regu
lar missionaries . 

. At CROWN POINT work has been carried on as usual 
by the Rev. J. Bolt, faithfully assisted by his wife. Since' 
May 23, '1920, not less than 114 Navahoes have been bap
tized at this post. Many of the baptized ones seem to be 
bearing splendid testimony as to the Christ they h,ave 
come to know and love and trust. At Crown Point the 
Governmen t School has an enrollment of about 280 cbil
dren, who are taught the first three grades. One dis
couraging feature is that the older and most advanced 

, pupils are transferred right along to higher schools .. 
That also applies to the school at TOAD LENA, with 

which Rev. L. P. Brink continues to be connected. There 
are at present about 160 pupils attending the Govern
ment School at this post. Mr. Brink reports that Sunday
school is held at the in~titution every Sunday morning; 
teachers at present are himself and faithful Navaho 
helpers such as Hugh Denetdele aud his wife (nee Fanny 
Becenli), and others. A great help to our Missionary is 
Dr. Kennedy, formerly in the work of the Presbyterian 
Church. Sunday evening services are held regularly. 
Three catechism classes are taught. The attendance and 
order is reported as good and the attention fine. The sick 
are visited. Considerable camp work is carried on by 
Rev. Brink and by Mr. Hugh Denetdele, who visits all 
families twice a year within a radius of 25 miles from 
Toadlena, doing camp work five days per week. 

A sad loss to our Mission was the death of Hudson 
Bainbridge, who served many years as interpreter.. Rev. 
Brink visits MissioIl institutions outside of Toadlena in 
which former pupils are taught. He has been doing con
siderable language study and translation work, and has 
written a number of articles, besides editing the Christian 
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Indian, a monthly now having 3,100 subscribers. His 
Navaho Hymns and "Catechism for Indians" prove to be 
very useful. 

In TOHATCHI the work has been crippled by the sick
,ness of Brother Mark Bouma, but as already related, 
Missionary Mierop has faithfully and manfully tried to fin 
his place. Here also we suffered the loss of a faithful 
interpreter, George Denison, who died May 5, 1924. We 
are glad, however, that Missionary Bouma expects to re
turn to his field of labor soon. The Classis of Holland is 
endeavoring to obtain a camp worker to assist him. In 
Tohatchi, where 120 children are in our care, we must 
ever be on our guard against the activities of a powerful. 
rival. 

That also applies with particular force to our ZUNI 
field, where the Roman Catholics have opened a two-room 
school as well as a chapel. At the present time they are 
teaching abollt 80 Zuni children. Sunday services are 
held regularly in the Roman Catholic chapel. Two nuns 
are engaged in teaching. They expect to bring the enroll
ment this fall to 120. Missionary Fryling has continued 
his activities at the village and at Black Rock, assisted by 
Mr. Sprik, who lahars especially among the young people. 
The young people take encouragingly to the singing of a 
few hymns in the Zuni language, prepared by Mr. Sprile 
May 18th one Zuni young man was baptized. In all about 
half a dozen Zuni, young men are at present connected 
with our church as confessing niembers. Relations be
tween the workers have not been ideal, to put it mildly. 
A teacher in our Zuni school this past year has been Miss 
Anna Goudberg,' who succeeded Miss Elhart. Miss Beek
man continued as matron. There is urgent need of our 
Church taking a firm hold of the Zuni field and enlarging 
the scope of its work, consequently the Board plans to 
have two teachers in our Zuni Christian School instead 
of one as hitherto. 

As to the right kind of building or buildings, we refer 
to the proposal on that subject in another part of our re
port. Arrangements are pending for obtaining a mission' 
site at Black Rock with the, expectation of, in course of 
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time, putting up one or two buildings there, close to the 
Government ,School where 115 of the older Znni boys and 
girls are tanght and where onr missionaries have the 
field so far. How long this is going to last is hard to say. 
The plan is to have the Rev. Fryling continue the work 
at Black Rock, while a second ordained man is to he 
called for Zuni. He will be introduced into his work by 
the Rev. Fryling, who intends to retire from the work 
after two years, owing to various circumstances. 

The workers at Zuni also are holding monthly confer
euces to discuss the work. All our workers hold General 
Couferences from time to time, at which important mat
ters to be placed before our Mission Board are discussed. ' 
The result of these discussions is embodied in some of 
the recommendations given at the end of this report. 

At ALBUQUERQUE and SANTA FE there are, as the 
Synod knows, two Government schools for the more ad
vanced Indian pupils,. At Albuquerque there are 300 
Protestant Indian pupils, about equally divided as to sex. 
In the Santa Fe school there are,40 Protestant hoys and 
20 Protestant girls in the Government Boarding School. 
T.Jle religious interests of all of these pupils are taken 
care of by Mr. M. Van der Beek, who serves as Religious 
Director under the Indian Mission Committee of the 
Home Mission Council, your Secretary being a member 
of that body. 

From the report of the inspectors we quote the fol
lowing: "Our visit at Albuquerque and Santa Fe has im
pressed us that Brother Van del' Beek is entitled to our 
hearty support. He indeed seems to be the man for the 
place. He mentioned the idea of having a Bible Train
ing School located at Albnquerque in cooperation with 
the Reformed and possibly' other interested churches. 
This matter seems to be worthy of consideration." As 
our Synod knows, our Church is supporting him to the 
extent of $500 per year, and a bonus of $300. Our Board 
also pays $250 toward the salary of tlle Religious Work 
Director at the important Sherman Institute at Riverside, 
Calif. The present encull1bent, the Rev. S. B. Knrtz, 
seems to be doing a good work there. \Ve are glad to 
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.report that two of our own people, Mr. George Oppen
huizen and Miss Jeanette Timmer, are rendering fine 
service in assisting him in his work. 

Taking a bird's-eye view of the whole territory covered 
by our Church, we have reasons to believe that our work 
has not been in vain and has been growing in importance 
right along. While the enemy never slumbers, while 

. Rome is keenly competing with us, while there are many 
obstacles to be overcome in every way, the extent. and 
the influence of the work is growing constantly. And we 
trust its extent will also incr(,ase as the Blanco Canyon 
field, once given up by the Classis of Zeeland, is occupied 
if we ·get a worker stationed at Farmington, and possibly 
at Fort Wingate, where the' Government expects to open 
a Boarding School. 

II. WORK IN CHiNA 

Since the last Synodical meeting the work in China 
has progressed encouragiugly. 

Miss Wilhelmina Kalsbeek left the United States on 
Nov. 30, 1922. She was engaged as Bible woman, sup
ported by the West Side churches. She did splendidly in 
language work at the Nanking Union Language School, 
and has already taken up work in Jukao. 

Miss Angie Haan, R. N., arrived iu Shanghai Oct. 15, 
1923. She is supported by the Neland Ave. Church aud 
is continuing her work with satisfactory results at the 
Nankiug Language School. 

There was encouraging progress in the study of the 
Chinese language in the case of fhe ordained men and 
their wives. Rev. J. C. De Korne made his first attempt 
at a chapel address in Chinese, March, 1923, and .on May 
1Uh conducted a Prayer Meeting in Chinese in the Chapel. 
About the same time Rev. H. A. Dykstra preached his first 
sermon in the Chapel at Jukao. 

Dr. Huizenga has continued his language study right 
along in addition to his medical work. 

On Jan. 7, 1924, hospital work was begun on a piece 
of ground obtained in the heart of the city of Jukao. Out
side of the East Gate property has been obtained Jor the 
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erection of at least two residences for our workers. Two 
other sites for chapel purposes have been obtained. 

Tbe last annual report states as to types of work 
actually beguu: "Tbe North Gate Chapel, which we took 
over from the Southern Presbyterians, has been con
tinued; another small Chapel has been opened outside 
the East Gate; at each of these two ohapels there is a 
native evangelist in charge. Preaching services are held 
daily. Sundayschools have been organized. . Inquirers 
are given regular lessons in Bible study and Catechism. 
Special Bible classes are held for soldiers. Six dasses 
in the English Bible are held among the students of the 
local High Scbool and Normal Schoo!. A few women's 
meetings have been held by the missionaries' wives with 
the aid of a native Bible woman." 

Under date of Oct. 31, 1923, the Secretary of our China 
Mission force ,stated that there were enough baptized 
Christians at Jukao to form a congIegation and sufficieut 
material for elders and deacons to effect the organization 
of a native congregation. Since it was evident that the 
church to be organized was going to be a part of ·the 
Chinese Presbyterian Church, this matter was referred 
back to oUl·.Mission force that explicit explanation might 

. be given of the creedal basis of the prospective organiza
tion and other matters. pertaining to the plan of an in
digenous Chinese church. No definite reply as. to this 
has been received so far. 

The Board was unable to date to send out the much 
needed medical missionary, none of our volunteers being 
ready to go this year. The following men have been 
recommended to our calling churches: Rev. J. Paauw, 
Candidate A .. H. Smit, and Candidate H. Van Lunen. Mr. 
Paauw's recOlTI,mendation, however, depends upon the 
passing of the medical examination of himself and his 
wife, and there is great fear that Candidate H. Van Lunen 
cannot be sent out, because when admitted rec,ently as 
citizen of the United States, he signed an affidavit to re
main in this country for the next five years. 

The Central Ave. congregation deferred becoming re
sponsible for a missionary till next year, owing to local 
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circumstances. It is planned to have Candidate Smit 
sent out by the Kalamazoo churches and Rev. Paanw by 
the Coldbrook congregation. The Rev. S. A. Dykstra and 
family expect to go to China during August. 1924, the 
First Church of Grand Rapids, Mich., being responsible 
for his salary and allowances. 

Besides the two evangelists above referred to, several 
native workers are already in the employ of onr mission .. 
The Secretary was able to obtain the snpport of a num
ber of them from individuals. You will note from the 
proposal to Synod that we request permission to send out 
the maximum of three ordained men before ·the Synod 
of 1926, in addition of course to the men now on the wait
ing list and the medical .man looked for. We are en
conraged to do so because, under date of April 30, 1923, 
the Secretary of the China Mission force wrote: "We are· 
convinced that we can use as many evangelistic workers 
as you will be able to send out during the next few years." 
The territory for which we are responsible is said to con- . 
tain at least two million Chinamen-affording abundant 
opportunity for branching out into the villages and cities 
that the "good news" may be brought to young and old,. 
in obedience to the divine command to go into all the 

. world, to preach the Gospel to every creature. 

III. WORK OF THE BOARD AND THE 
SECRETARY OF MISSIONS 

During the two years since we last reported to the 
Synod your Mission Board has met twice in regular ses
sion and once a special Board meeting was held. Thc 
Executive Committee met during the interval as many 
as eleven times and a great amount of work was carried 
on as the Minutes show. The Minutes of the Committee 
as well as of the Board are sent in mimeographed form 
to all of the. Board members so that they can be kept 
posted, even though far away from our headquarters, on 
all the. doings of the Executive Committee. No doubt 
these Minutes are used diligeutly in reporting to the vari
ous classical meetiugs. 

Under auspices of the Committee the Secretary of 
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Missions has labored dnring the last two years, every two 
mon ths reporting to the Committee in detail as to the 
work carried on. During the last two years he has been 
preaching practically every Sunday, frequently three 
times each Sunday. In several cases free-will offerings 
were given by the various congregations in whose midst 
he officiated. During week day evenings several appoint
ments have also been filled, on several occasions the offer
ings going for our Mission work, usually our Indian work 
as being the most needy. 

The Secretary has been able to enlist a few of our 
churches to become responsible for salarying workers 
among the Indians and in China, and quite a number of 
large gifts were obtained front individual donors: also 
promises for the support of different workers. Accord
ing to the bi-monthly reports in the Minutes, the ,nnOll nt 
of money which passed through his hands during the laot 
two years is in the neighborhood of $20,000. Recently he 
has tried to enroll 150 persons to help wipe out the deflect 
of our Indian Mission fund by contribnting $100 as a spe-
cial gift for that purpose. . 

Besides the preparing and getting out of the Minutes. 
which involves considerable work, a heavy correspond
ence is carried on with all kinds of parties as to the' 
finances or other interests of the work and also with .01'

ganizations of various kinds, and with our volunteers 
and workers. 

Bearing in mind that the prime objectives of his work, 
as outlined by the Synod of 1920, were to be inspirational 
and educational, he has not failed to try to persuade men 
and women to give themselves or their children to the 
canse of Missions abroad or at home. He has also been 
the counsellor of a large nnmber of onr volunteers and 
tries to keep in touch with those ofonr Christian Re
formed young people who have engaged in missionary 
activities nnder the an spices of other organizations. The 
Grand Rapids Missionary Alliance continues to be an 
object of his care. 

Several Mission Festivals are to be attended this snm-' 
me~. Last year, while abroad, the interests of Missions 
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have also been advanced by him and, he made 'a plea 
especially for support from the side of the Reformed 
churches in the Netherlands, of the Hoboken Seamen's 
Home and Immigration Bureau. 

Needless to say that considerable of his time has been 
taken up by attending the meetings of the Home Mission 
Council and the Foreign ,Missions Conferences and 
Volunteer Meetings, During May, accompanied by the 
Rev, DoIfin, the Indian ,Mission field was visited for the 
purpose of inspection and consultation. As t~ Hoboken, 
a special study has been ,made of the problems concern
ing the work in that place, and at his suggestion the Board 
of; Trustees of the Institution planned to have theNether
land churches come to the rescue of that cause. 

Continued study is made of missionary problems, par
ticularly regarding China. Several articles bearing on our 
missionary work have been written for our press, De Hei-

, denwc8cld, of which he is joint-editor, last April con
tributed $400 from its "FONDS" toward our denomina
tional mission work. Last year an appeal for the aid of 
our vVestern work brought some results, over $1,000. 

IV. REPORTS OF THE TREASURER 
ANNUAL REPORT BOARD OF HEATHEN MISSIONS 

RECEIPTS DURING 1922 

Indian Work 
Received for-

Rehoboth ........ ,'''''''''','','''''''''.". 
Zuni ............................................ . 
DefiCit, ,""'" """" '" "" ... "". "," ,,,,, $3, 13 5, 0 6 
Chape1. .......... , ............................... 1,677.97 
Hospital ................ :..................... 658.35 
Camp Worker's Salary .............. 1,500.00 

,Camp Worker's Salary ......... '....... 10.00 
Interpreter .................................. 223.75 
Dormitory.................................. 25.00 
X-ray.......................................... 50.00 
Land ............................................ 14D.ob 
Crown Point................................ 545.42 
Toadlena ..... ,c................................ 15.00 
Tohatchi, .................................... 10.00 
General Fund ............................ .. 

$16,570.88 
1,794,62 

7,990.55 
28,908.70 $ 55,264.75 
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F or'eign Missions 
Received fo1'-

General Fund ............................. . 
Salary Fund ........ , ..................... . 
Rev. J. C. De Kame (Personal) 

S pedal Purposes: 
M,iss Kalsbeek Outfit and Ex-

penses ; ................................... $ 
Dr. L. S. Huizenga (Personal) .. 

288.11 
• 14.00 

$13,520.68 
5,738.67 

100.00 

302.11 

Other Missionary Caus~s 

Special Purpos~s 
Received fo1'-

Classical Zuni Mission ................ $ 
Labrador Missions ..................... . 
Mountaineers ............................. . 
Seamen's Home ....................... . 
Jewish Missions ................. : ....... . 
American Tract Society ............ . 
Miss Johanna Veenstra ............. . 
Mr. M. Van del' Eeek's Work ... . 

Total Receipts for all Funds ..... . 
Balance in all Funds per Annual 

Report 1921 ........................... . 
I 

Grand Total ............................... . 
Total Disbursements, 1922 ........ , 

Balance in all Funds, Dec. 31, 
1922 ....................................... . 

10.00 
13.24 
5.00 

25.00 
85.00 
25.00 
55.00 
97.28 

19,661.46 

$ 315.52 

$ 75,241.73 

54,620.92 

$129,862.05 
76,907.29 

$ 52,955.36 

DISBURSEMENTS DURING THE YEAR 1922 

Indian .. Missions 

To-
. Annual Meeting ................................................ $ 
Executive Committee Meetings ..................... . 
General Expenses ........................................... . 
Secretarial Expenses ... ' ................................... .. 
Books, Reports, Magazines, etc ...................... . 
Traveling Expenses, Workers to and on the 

Field ............................................................. . 
Home Missions Council Appropriation .......... .. 

234.62 
. 42.98 
219.14 
112.30 

93.20 

716.49 
250.00 
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Insurance on Buildings ...................... , ............. . 
New Navaho Song Book Appropriation ......... . 
Auto and Expenses Allowa·nces ....................... . 
Camp Subsidy Allowance ............................... . 
Rehoboth-Budget 1922 ............................... . 
Rehoboth-Land Account ............................. . 
Rehoboth-Well Account ....... ,' ............. " ...... . 
Rehoboth-Chapel Account .............. ; ............ . 
Tohatchi Expenses .......................................... . 
Toadlena Expenses ......................................... . 
Crown Point Expenses ..................................... . 
Zuni Expenses ............................................... . 
Salaries of Employes ....................................... . 

F ore.ign Missions 
To-

Annual Board Meeting .......................... , .......... $ 
Executive Committee Meetings ........... , ........ .. 
General Expenses ........................................... . 
Secretarial Expenses ........................... , .......... . 
Books, Reports, Magazines, etc ....................... . 
Foreign Mission Conference Appropriations .. 
Salaries ............................................................ . 
Miss W. KaIs.beek, Outfit Allowance ............ .. 
Miss W. Kalsbeek, Traveling Expenses ......... . 
Dr. L. S. Huizenga (Personal) ....................... . 
Rev. J. C. De Korne (Personal) .................... .. 
Real Estate P:urchase in China-Appropria-

442.50 
250.00 

4,397.74 
150.00 

22,600.00 
2,046.05 

500.00 
2,000.00 

572.06 
573.31 
558.64 

4,101.48 
19,902.03 

234.61 
42.99 

219.14 
112.31 

93.20 
125.00 

5,954.90 
300.00 
323.60 
,14.00 

100.00 

tion ................................................................ 10,000.00 

Other Missionary Causes 
To-

Jewish Mission Work. ..................................... $ 
Mountaineers ................................................... . 
Miss Johanna Veenstra's Work ....................... . 
Seamen's Home, Hoboken ................... ; ........... . 
American Tract Society ............... , ................... .. 

Total Djshursements During 1922 ................. . 

85.00 
10.00 
80.00 
25.00 
25.00 

$59,162.54 

$ 225.00 

$76,907.29 
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STANDING OF THE VARIOUS FUNDS DEC. 31, 1922 

Special, Purposes--;--
Classical Zuni Mission ........................................ $ 
Labrador Mission ............................................. . 
Mr. M. Van der Beek's W,ork ...... , .................... . 
Tohatchi Medical Account ............................... . 
TrainiIW School Account ................................... . 
Camp Worker's Home ....................................... . 
Land Account ............ ' ....................................... . 
Chapel Account ................................................. . 

Foreign Missions ..................................... , ......... . 

10.00 
13.24 
97.28 

106.90 
436.52 

35.00 
1,029.38 
4,510.47 

$ 6,238.79 
62,469.56 

$68,708.35 
Indian Mission Account Overdrawn"" ...... ,....... 15,752.99 

Balance Dec. 31, 1922........................................ $52,955.36 

Muskegon, Mich. JOHN DOLFIN, Treasurei'. 

Muskegon, Mich., Jan. 2, 1923. 
Books audited and found correct and this report agrees with the' 

books. AUDITING COMMITTEE-
(Signed) BENJAMIN PEKELDER 

A. J. WIBALDA 

HEATHEN MISSIONS FOR THE YEAR 1923 
RECEIPTS DURING THE YEAR 1923 

India'n Work 
Received for-

Rehoboth ................................... . 
Zuni ""'., ... ," ..... " .. """., .... , , .. ,."., 
Tohatchi ....... " .. ' .... ,"", ......... " .... . 
Crown Point "","' ..................... . 
Toadlena .. , ........................... " .. .. 
Rehoboth Chapel ........................ $ 48.06 
Rehoboth ·Hospital ..... , .. , ... , ....... .. 
Rehoboth Chapel Seats ...... , ..... .. 
Interpreter ' ... ,'," ....... ,., ..... ,', .... . 
Song Books , .. ,' .. "', ............. , ..... .. 
Deficit ... ,' ............. , ... , ..... " .... " .. .. 
Mr. Mierop's Salary ........... " .... " 
Mr. Mierop's Home ................... . 

General Fund ................. , ........ .. 

267.46 
50.00 
16.25 
15.00 

601.09 
1,500.00 
3,022.45 

$5,520.31 

$17,951.32 
2,388.65 

15.00 
396.68 

15.00 

5,520.3lc 
34,962.12 

$61,249.08 $ 61,249.08 
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Foreign Missions' 

Received for the Salary Fund ........................ $ 7;591.82 
Received for the General Work.................... 20,225.80 

$27,817,62 

Received for-

Other Missionary Causes 

Special Purposes 

Miss Johanna Veenstra ........................................ $ 89.00 
Mr; M. Van der Beek.......................................... 63.82 
Chicago City Mission ............ ~............................. 30.00 
Mountaineers ...................................................... 15.00 
Jewish Missions .. : ........................ ,...................... 55.00 
General Home Missions ...................................... 115.96 
Classical Home Missions...................................... 25.00 
Seamen's Home .................................................. 50.00 
Star of Hope Mission.......................................... 15.00 

$458.78 

Total Receipts for All Funds ....................... . 
Bal. in All Funds, Per Annual Report 1922 .... .. 

Grand Total ................................................. . 

277 

27,817.62 

458.'78 

$ 89,525.48 
52,955.36 

$142,480·M 

DISBURSEMENTS DURING THE YEAR 1923 

To- Indian Mjssions 

Annual Board Meeting .................................... $ 
Executive Committee Meetings ..................... . 
Secretarial Expenses ..................................... . 
Traveling Expenses (Workers, .Inspection, 

Conferences) ............................................... . 
General Expenses .................................. -......... . 
Literature, Books, Reports, etc ...................... . 
Refunds, etc .................................................... . 
Insurance Prenliums ...................................... .. 
Rehoboth Budget ........................................... . 
Rehoboth Chapel ............................................. . 
Rehoboth Chapel Seats .................................... . 
Rehoboth, Mr. Mierop's New Home ............... . 
Zuni Budget and Balance of 1922 Expenses .. 
Tohatchi Budget ............................................. . 
Tohatchi 'Budget, 1924 ..................................... . 
Tohatchi Medical Account .............................. .. 
Crown Point Budget and Allowances ............. . 

209.12 
39.62 
90.92 

601.08 
148.48 

32.63 
393.96 
782.90 

19,000.00 
4,558.53 

50.00 
1,500.00 
5,162.42 

600.00 
100.00 

23.80 
1,332.57 
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Crown Point, Rev. J. Bait (Personal Gift) .... 
Toadlena Budget an'd'" Balance of i922' Ex-

penses ........................................................... . 
Instructor Pub. Co. S; S. Supplies ................. . 
S. ·W. Indian Confetence Appropriation ....... . 
Home Missions Council Appropriation ....... , .. .. 
Calnp Subsidy .............................. ' .................... . 
Auto Allowances -............................................. . 
Salaries 

To- Foreign Missions 

Annual Board Meeting .................................... $ 
Executive Committee Meetings .. -................. : .. 
Secretarial Exp'ense['; ......... : ........................... . 
Traveling Expenses (Conferences) .............. :. 
General Expenses ........ ,._ ................................. . 
Literature, Books, Reports, etc ..................... .. 
Annuity Interest ............................................ .. 
Foreign Expense Account .............................. .. 
Foreign Building Account ............................... . 
Miss, ,Angie Haan-Allow,ance ...................... .. 
Miss, Angie Haan-Salary and Expenses in 

China ........................ ~ .................................. . 
Miss Angie Haan-Traveling Expenses ......... . 
Rev. J. De Korne (Personal Gift) ................ .. 
Salaries ........................................................... .. 

64.00 

760.00 
100.51 

52.62 
250.00 
300.00 

4,930.78 
20,692.96 

209.13 
39.62 
90.93 
95.87 

148.48 
32.63 
20.00 

3,369.17 
12,500.00 

300.00 

300.00 
413.75 
100.00 

7.959.80 

To- Other Missionary Causes 

Classical Zuni Mission .................... ' .................. $ 
Classical Home Missions .................... : ............ . 
General Home Missions .................................... . 
Chicago City Mission ...................................... .. 
Star of Hope Mission ...................................... .. 
Seamen's Home ............................................. . 
Jewish Missions ............................................... . 
Mountaineers' 
Miss Johanna Veenstra ................................... . 
Mr. M. Van del' Beek ..................................... . 
Labrador Mission ........................................... . 

Grand Total Disbursements for All Causes .... 

10.00 
25.00 

115.96 
30.00 
15.00 
50.00 
55.00 
15.00 
89.00 
53.82 
13.24 

~~~--' 

$61,776.90 

25.579.38 

472.02 

$87,828.30 
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STANDING OF THE VARIOUS FUNDS DEC 31, 1922 

Tohatchi Medical Account .............................. $ 83.10 
Training School Account................................ 436.52 
Mr. Mierop's New Home .................... I •••••••••••••• 1,462.45 
Foreign Mission Account .................................. , 64,707.80 

Indian Mission Fund Overdrawn ................... . 

Balance on Hand Dec. 31, 1923 ..................... . 

$66,689.87 
12,037'.33 

$54,652.54 

Muskegon, Mich., Jan. 4, 1924. 
Audited books and 'accounts and found correct. This report 

verified. 
A. J. WIBALDI 
FRED L. WINTER 

Auditing Committee Classis Muskegon. 

V. PROPOSALS TO THE SYNOD 
(1) Your approval is requested of the plans of the 

Board to erect a new Chapel at Zuni, with a full-sized 
basement for community service. Attached to the rear or 
to the side is to be a two-story building, with two rooms 
10r school purposes below, and rooms for employees 
above.' The cost is estimated at $25,000. 

(2) Your approval is asked that up to the Synod of 
1926, the maximum of three ordained men be sent to 
China, (These in addition to the three men now on our 
list and for whom calling churches have been obtained, 
.besides one medical missionary). . 

(3) We request your authorization for the. changing 
of the name of your Board from HBoard of Heathen Mis
sions of the Christian Reformed Church" to that of 
"Christian Reformed Board of Missions." Reasolls: 
1) The name HHeathen" is offensive to the Chinese. 
2) We are the only Board i;.1 America bearing such a 
peculiar name. 3) The proJPosed name is brief and to 
the point. Synod is also <isked to. authorize the officers 
of the Board to incorpo: ate under the new name if such 
is necessary to satisfy the demands of the state law. 

(4) Your attentio:, is called to the need of a new Mis-
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sionary Manual (ZendingsOrde), especially in view of 
the requirements of the foreign work. 

(5) Approval of the following Classical delegates as 
Board members, and their ,secundi: Grand Rapids East, 
Rev. fH. Guikema; secundus, Rev. M. M. Schaus. Grand 
Rapids West, Rev. H. J. Mulder; secundus, Rev. E. J. 
Pekelder. Hackensack, Rev. D. De Beer; secundus, Rev. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Holland, Rev. J. C. Schaap; secun
dus, Rev. J. M. Van de Kieft. Illinois, Rev. L. Sherda; 
secundus, Rev. W. Bajema. Hudson, Rev. S. S. Van der 
Heide; secundus, Rev. P. Yff. Muskegon, Rev. J. Dolfin; 
secundus, Rev. ................... Orange City, Rev. J. 
Mulder; secundus, Rev. W. Meyer. Ostfriesland, Rev. 
H. C. Bode; secundus, Rev. D. H. Plesscher. Pacific, Rev. 
P. Jonker, Jr. Pella, Rev. I. Van Dellen; secundus, Rev. 
H: Walkotten. Sioux Center, Rev. J. G. Van de Lune; 
secundus, Rev. J. C. De Bruyn. Zeeland, Rev. 'V. D. 
Van der Werp; secundus, Rev. A. Bliek. 

Respectfully submitted, 
HENRY BEETS, Secretary. 
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BIJLAGE V 

I. REPORT OF THE CHICAGO JEWISH MISSION 

To the Synod of the Christian Reformed Church, 
Kalamazoo, Mich., June, 1924. 

FATHERS AND BRETHREN-: 

281 

The Classis lIIinois having in charge the Mission 
amongst the Jews in Chicago, lIIinois, respectfully begs to 
submit the following report: 

A Cause. for Praise. The fact that we have been en
abled to carryon our work for nearly five years in spite 
of the most virulent opposition, and of tremendous diffi
culties, is indeed a cause for praise. 

Modern Jews. and Judaism. Judaism at the. present 
,time consists of a mass of conflicting ideas and influences. 
Many parties,' various statements, and confusin,g doc
trines. The earnest soul seeking after truth is lost in en
tanglements, in a very labyrinth of discord and.confnsion. 
One can hear the lllany conflicting voices of Zionism; 
then we have the orthodox Jews who refuse to participate 
in politics; and the Reform Jews who aim at assimila
tion, and at the same time are trying their 'best to in
fluence Christendom with their anticChristian theories; 
then we have our radical Jews who are careless and 
avowed enemies of all religion. To all these the Chicago 
Jewish Mission comes with a direct message of God's 
love to a sinful humanity. 

Our Missionaries. On January 27th, 1924, a Farewell 
Banquet marking the expitation of his services as As
sistant Superintendent of the Chicago Jewish Mission 
was given to Rev. Elias Newman by our Committee, Mis
sionaries and friends, Mr. N.ewman having accepted a 
call to take up work amongst the Jews in Damascus, 
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Syria. Mr. A. Huisjen, who has labored faithfully in our 
Chicago City Mission for a number of years, was ap
pointed in February, 1924, in Rev,. Elias Newman's place. 
At present we have the following Missionaries working 
for us: Mr. J. Rottenberg, Superintendent; Mr. A. Huis
jen, Miss Jacoba: Tibma, and Miss Ida Van der Meulen. 
Mr. J. Rottenberg, who has accepted a call to work among 
the Jews in Europe,' has resigned from our Mission and 
hopes to leave Chicago for Englaud this coming Septem-

, ber, D. V. We can truly say, without any hesitation, that 
our Missionaries have been faithful, earnest,' and pain
staking in the discharge of their duties. Weare now 
waiting npon the Lord in prayer for guidance, that He 
may lead us to the man whom He Himself wiII call to 
take the responsible post of Mr. J. Rottenberg which is 

, going to be vacant in the near fu tnre. 

The Work of the Jewish Mission from Day to Day. \Ve 
dare not enter into the details of the work; but we may 
say this much, that we have been permitted to accomplish 
a very important work in 'the service of our Lord and 
Savior Jesus Christ. The Reading Room gives the Mis
sionaries an opportunity of drawing the attention of the 
Jews, who come there either to read or to rest, to the 
eternal facts of our Christian faith. Articles in Jewish 
papers and periodicals on religion and the occasional ont
bursts against the work of the Christian Church among 
the Jews, afford the Missionaries an abundant supply of 

. connecting links for interesting talks and discussions. 
The Reading Room is kept open every day except 
Monday. 

The three weekly meetings in the Mission bear a pure 
evangelistic character. The burden of the Misisonaries' 
testimony is that Jesus is the promised Messiah of the 
Jews as well as of the Gentiles. Our Missionaries are 
also not afraid to tell the Jews where the trne canse of all 
their snffering lies. With ihe approach of the warm 
weather two of the three weekly meetings are condncted 
in the' open air. Through these meetiugs many Jews who 
do not visit the Mission hear the Gospel message. The 
iml11ediate result of the open air meetings has usually 



ACTA.SYNODI1924 283 

been that many of the attendants came to the head
qnarters for conversation and literatnre. 

The free time at onr Missionaries' disposal is occupied 
with visiting the homes of the Jews; especially of those 
who are favorably disposed towards the work. There 
they have an opportunity to speak to the Jews individ
ually concerning the need of their souls. Our Mission-. 
aries find the Jewish homes very much influenced by 
atheistic propaganda, and theirs is the privilege to point 
sinners to the SaVior. 

Also the work of tract distribution affords many op
portunities for witnessing to the truth. The enemies' of 
Christianity long ago found out that the printed page is 
an excellent way for carrying out their poisonous prupa
ganda of infidelity. The. distribution of good Christian 
literature in English,. Yiddish and Hebrew serves asa 
school of enlightenment, and at the same time it.is an 
aggressive weapon against t~e powers of darkness. 

The work. among the 'children is full of hope. The 
children are the Jewish people of the future, and it is a 
great privilege which God has given us as a denominatio.n 
to help in the pulling up the weeds of Jewish prejudices 
by the very roots and to sow the pure grain of the Gospel 
instead. It is very touching to hear the Jewish children 
in our Mission sing Christian songs and repeat passages 
of Scripture both from Old and New Testament. During 
the summer months a Daily Vacation Bible ,School is con
ducted, where the children receive special Bible irlstruction 
every day, besides other matters such as Manual Training 
and Sewing. Many of the young hearts are learning to 
love Jesus. One young girl who has fora long time been 
a regular attendant at our Mission classes proclaims h~r
self a Christian, and is giving a bright testimony in her 
home and among her companions. 

It is with much gratitude to God that we think of the 
two Jewish brethren for whom our Mission has been the 
instrnment of leading them to a definite confession of 
their faith in Jesus Christ by, baptism. Both of them are 
now members of Christian Reformed Churches-one of 
the Third and the other of the Fourth Christian Reformed 
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Church of Chicago, and are living consisteut Christian 
lives. - The baptism of one of these brethren caused quite 
a tumult among his relatives. Many came to him, and 
gave themselves much trorible by various means to win 
him back to Judaism. As he refused til do so, they hurled 
over him their anathemas, teiling him that his name will 
be blotted out from the family register. It was a time of 
great temptation that this brother had to pass through, 
but God was with him and gave him str\,ngth to conquer. 

, Plans have also been worked out 'and preparations are 
being made for a Free Dispensary ill counection with our 
Chicago Jewish Mission. This kind of work is, according 
to the reports of other Jewish Missions in Chicago, very 
much appreciated by the Jews. Of course while efforts 
are being made to heal the sicknesses of the body, the 
needs of the soul are also not forgotten. While the peo
ple are waiting to see the dodor, the Missionaries have 
a splendid op'portunity for heart to heart talks. 

We humbly and reverently commend the cause of our 
Chicago Jewish Mission to our God, believing that as He 
sees fit, He will move the hearts of His people in the 
Christian Reformed Church" 

Respectfully submitted, in behalf of Classis Illinois,' 
its Committee- ' 

J. VAN LONKHUlZEN, President 
C. LEENHOUTS, Secretary 

II. REPORT OF THE PATERSON HEBREW MISSION 

To the Synod oj' the CM. Reformed Church, held at Kala
mazoo, Mich., June, 1924. 

FATHERS AND BRETHREN: 

The Classis Hudson and the Classis Hackensack having 
in charge the Mission among the Jews in Paterson, N. J .. 
humbly sumbit the following ,report: 

The work of this Mission is carried out according to reg
ulations framed by the Synod of 1918. 
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The deputies appointed by the Classes meet every month 
to receive the reports of the work done during the preceed
ing month by the Mission workers,. to discuss the work to be 
done and to transact other business fdr the welfare of the 
cause. As stipulated they render a report at every classical 
meeting concerning the mission work carried on by them 
and the Mission force. 

At present the Mission force is made up of Candidate 
H. H. Schultz, who is Superintendent pro tern, and Miss 
Kate Riemersma and Miss Martha Rozendale. They work 
with zeal and devotion and make known to the Jew, wher
ever they meet him, the Salvation, which is in Jesus Christ 
Crucified. 

In order to make the Jews acqainted with the way of 
salvation in Jesus Christ: 

Indoor Meetings are held on Sunday and also during the 
week-<lays. One hundred and fifty-four of those meetings 
were held in the last two years. Short sermons and lectures 
are given in both English and German. 

Open Air Meetings are held in the summer, on various 
street corners. The Superintendent with his helpers pro'~ " 
ceed from the Mission with a portable organ to a street 
corner. To get the people together they sing a few songs 
and when the crowd has gathered the message of . salvation 
is delivered. Forty of these meetings were held. 

Se,ving Class Meetings are held on Wednesday. At these 
meetings the children are taught sewing and also Bible 
texts and Bible stories. 

Also Saturday afternoon meetings and night school 
meetings are held. 

Dispensary Meetings are held every week. Dr. Dunning 
deserves our thanks for his able and willing co-operation 
in the work of bringing the Gospel to the Jews. He gives 
clinics free of charge once a week. 

Visitations are made regUlar by the Mission workers. 
In the last two years more than thousand visitations were 

• 
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made, two thousand, five hundred and thirty tracts dis· 
tributed, also many Bibles and Gospels. 

There are about eighty-five families, where our Mission 
workers are welcom'e calleb. These families are visited 
frequently so that. they keep in touch with them, bringing 
them tracts and Gospels and telling them about their sinful 
eondition and that they can be saved only by faith in Jesus 
Christ. What do the Jews say? They say this: "Are you 
here again with your tracts?" If the Jew is hostile he will 
reply: "Get away here with your tracts, I believe in the Old 
Testament and that is good enough for me." Another one 
replies: "A little religion .is all right, too much no good." 
Still another will say: "The New Testament is a Jewish 
book, every Jew ought to read it." 

Yet another :will call the Mission workers in the shop and 
ask them about the controversy between the Fundamental
ists and the Modernists. But on the whole the Jews are 
quite friendly to the Mission workers. 

Let us hope and pray that the Work done among the 
Jews may not be in va.in, but that indue time it may bear 
much fruit. That also the Jew ·finds the crucified Christ 
for his salvation and for the glory of the Name of the God 
of Abraham, Isaac and Jacob. 

In regard to the Mission Building it can be stated that it 
is kept in good condition. 

Humbly sul:!mitted, 
. S. S. VAN DER HEIDE, SeC1·etu1·Y. 

Approved by Classis Hackensack. 
Paterson, March 4, 1924. 

J. SMITTER, S. C. 

Approved by Classis Hudson. 
Passaic, April 2, 1924. 

LEONARD TRAP, S. C. 
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m. FINANCIAL STATEMENT 01<' THE PATERSON 
HEBREW MISSION 

January 1, 1922, to January 1; 1924 

RECEIPTS 

Balance on hand Jan. 1, 1922 ........................ $3,176.84 
From Synod for Rev. J. L. Van Tielen ............ 8,000.00 
From Various Sources...................................... 553.30 
Rent' .................................................................. 600.00 
Interest ............................................................ 258.98 

Total Receipts .................................................. $12,589.12 

DISBURSEMENTS 

Salaries .... , ..... , ................................................. $7,202.00 
Drugs .................... , .... ,...................................... 141.51 
Fuel ..................................................... ,............ 691.83 
Water, Light, Phone ............................ ,............ 352.73 
Repairs and Improvements .... ~......................... 723.39 
Insurance .......................................................... 49.75 
Sundries ............................................................ 77.70 

Total Disbursements ........................................ $9,238.91 

Balance on hand Jan. 1, 1924 ........................ $3,350.21 

The books were audited and found correct for the 
year Jan. 1, 1922, to Jan. 1, 1923, by Messrs. S. Van der 
Heide and L. Wytibeek, and for the year Jan. 1,'1923, to 
Jan. 1, 1924, by Messrs. J. Ira Struck and Barney J. Stap. 

Respectfully SUbmitted, 
D. DE BEER, Treas. 

IV. GENERAL FUND, JEWISH MISSIONS 

To the Synod of the Christian Reformed Church, held at 
Kalamazoo, Mich., June, 1924. 

ESTEEMED FATHERS AND BRETHREN: 
It is again my duty and privilege to give an account of 

the receipts and disbursements of the Jewish Mission 
General Fund for the past two years. 
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Although the appropriations of the last Syliod to Chi
cago, viz., $8,000 per year, could not be met, stiII there is 
reason for gratitude when we compare the report of 
these two years with the former report given in 1922. 

According to the number of f amiIies in our Church at 
preseut 60 cents per family would be required annually 
or $1.20 per family for the two years to disburse the sum 
appropriated by Synod_ All the Classes have given more 
than formerly and some have even sent more thlln the 
required amount per family. Every' Classis responded 
with contributions, which was not the case during the 
former Synodical year; 

Some congregations do not yet understand that collec
tions and the item on their budget for Jewish Missions 
are to be made simply for the GENERAL FUND, leaving 
it to the Synod to appropriate a sum for Paterson and 
Chicago and to the treasurer to send this amount (if re
ceived) to the respective treasurers- of Paterson and 
Chicago. 

From the reports of our Jewish Missions the labor is 
bearing fruit and evidently the Lord, God of Israel, has -
not put us to shame. May this be an incentive to all our 
churches to endeavor to reach the required amount for 
the work in the future, which will be 60 cents per family 
annually, provided the same appropriation will be made 
as for the past two years. 

I herewith send printed reports of receipts and dis
bursements from June 1, 1922, to June 1, 1924, designat
ing the amounts received from the different Classes and 
how much this is per family, also showing how muchpcr 
family some Classes gave less and the few which gave more 
than the required amoun!. 

May Jehovah, the God of Israel, cause His blessing to 
rest upon this work in the future! 

Humbly submitted, 
CHRISTIAN REFORMED JEWISH MISSION, 

J. VAN TIELEN, Treas. 
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V. RECEIVED FOR JEWISH MISSION GENERAL FUND 
From Jl!ne, 1922, to Jl!ne, 1924 

Name of 
Cla3sis 

Number of 
Families 

Grand Rapids East .............. 2, 729 
Grand Rapids West ............ 3,092 
Hackensack ........................ 411 
Holland .............................. 1,824 
Hudson .... ~ ......................... 1,38S 
Illinois ................................ 2, 79 7 
Muskegon .......................... 1,910 
Orange City ...................... 1,394 
Ostfriesland ....................... 533 
PaCific ................................ 680 
Pella .................................... 1,287 
SiOli:;-;: Center ...................... 1,381 
Zeeland· ........... , .................. 1.:589 

Total ........•....................... 21,015 
Societies, donation~, etc. 
Balance on hand; June, 

1922 ........................... . 

Total Receipts 

Amount 
Received 

$ 2,038.96 
2,943.63 

85.88 
2,104.26 

917.31 
2,405.55 
2,701.08 
1,420.79 

828.92 
844.93 
975.68 

1,700.76 
1,858.74 

$20,826.49 
947.72 

1,228.61 

$23,029.82 

DlSBURSJ;:MENTS 

P., Less than M ore than 
Family Required Required 

per Fam.. per Fam. 

$ .75 $ .45 $ 
.95 .25 
.21 .99 

1.21 .01 
.66 .54 
.86 .34 

1.41 .21 
1.02 .18 
1.55 .35 
1.24 .04 

.75 .45 
1.23 '.03 
1.17 .03 

$ .99 $ .21 

Chicago .... : .................. " ................................... $13,000.00 
Chica.go for Christmas Presents .......... ""........ 10.00 
Chicago "Special" ........................................... . 
Paterson ................. " ......................... , ........... .. 
Paterson Money Order ................................... . 
Paterson "Special" ......................................... . 
Gratuity, Postage, etc ................................. : .. . 

Balance on hand June 1, 1924 ....................... . 

Total Disbursements 

610.20 
8,000.00 

10.00 
298.82 
103.00 

997.80 

$23,029.82 

Received for "Chicago Building Fund" ................................ $ 1,143.95 
Disbursements "Chicago Building Fund" ..................... ·....... 1,143.95 
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Chicag'o Received 

Through General Fund (not il1ch~ding' $10 for 
Christmas presents) ...................................................... $13,610.20 

Other Sources ................ , ...................... ,........................... 3,258 18 

Paterson Received 

. Through General Fund ................................ $ 8,298.82 
Other Sources ............................................ :: 2,125.60 

Chicago Building Fund 

Through General Fund ................................ $ 
Other Sources ................. , ........................... . 

Grand Total Received for Jewish Mission 
Work from June 1, 1922, to June 1, 1924 

1,143.95 
4,149.16 

Respectfully submitted, 

$16,868.38 

$10,424.42 

$ 5,293.11 

$32,585.91 

J. L. VAN TIELEN, Tl'eas. 
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BIJLAGE VI 

RAPPORT VAN DEN EMERITUS BOARD 

Aan de Synode del' ChristelijIce Gerefol'meerde KerIc ver
gaderd te Kalamazoo, .Twli. 1924·. 

EERwAARDE BRoEDERs: 
De Emeritus Board brengt u bij dezen met bIij dschap 

en dankbaarheid aan God, verslag van de kas. 
Door de Synode van 1922 werd den Board vrijheid 

verleend den aanslag vast te stellen gedurende het interim 
van de Synoden 1922--24 en om de uitgaven te kunnen 
dekken werd de aanslag op $1.25 per huisgezin gesteld: 

De Board kon gedurende de twee jaren .de volle sub
sidie uitbetalen zonder telkens voor een ledige kas te 
staan en bovendien was hij in staat om. ten deele aan de 
opdracht der Synode in zake de 20 per cent te kUnnen 
voldpen en in een paar gevallen waar emeriti bijzondere 
uitgaven hadden, op verzoek iets meer te kunnen uit
keeren. 

De Board heef! voorloopig subsidie verleend aan 
Ds. w. Ko!e. ......................... , ......... $I,OOO 
Ds. J. 'Keizer ............................... ,.. 900 
Ds. R. Van der Kieft .................... 1,000 
Ds. H. Tu!s. __ .............................. __ . 1,000 

Door den dood ontvielen ons Mrs. S. Broekstra, ,Mrs. 
J. Remein en Miss Geraldine Van Houten. 

Het verslag van den Penningmeester luidt als voIgt: 
Voor het Jaar 1922 

Saldo ................................................................ $ 1,045.89 
Inkomsten ...................................... " .............. 18,724.06 

Te zamen ........................................................ $19,769.95 
Uitgaven ...................................... , ................. , 18,578.17 

Saldo ....... __ ...... __ .... , ....... __ ....... , .......... __ ....... __ .. $ 1,191.78 
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Voor 1923 

Saldo ....................................................... ,. ..... $ 1,191.78 
Inkomsten ...................................................... 24,266.25 

Te zalnen ......... _ ............................................... $25,458.03 
Uitgaven ........................................................ 20,755.67, 

Saldo .............................................................. $ 4,702.36 

De Boeken van den Penningmeester werden nagezien 
en in or de bevonden. 

Ds. D. H. Mnyskens nam cene roeping aan en van hem 
werd bericht ontvangen dat hij nn in eigen behoeften 
kon voorzien en tevens bedankte hij de Kerk hartelijk 
voor de verleende hulp. 

Mrs. J. Schnitz verzocht haar subsidie te vcrlagen van 
$300 tot $200 per j aar. 

De Board ()Htviug de volgende aanvragen: 
Van Classis Pella, voor Ds. R. Van der Kieft, $1,200 

per jaar; van Classis Hudson, voor Ds. F. Fortuin, $1,200; 
van Classis Grand Rapids West, voor Ds. W. Kole, $1,000; 
van Classis Grand Rapids West, voor Ds. J. Keizer, $900; 
van Classis Zeeland, voor Ds. H. Tnls, $1,800; van Classis 
Pella, va or Mrs. J. Groen, $600. 

Voorde enkele maanden voor de Synode keerde de 
Board naar rato van $1,000 per jaar nit aan Ds. H. Tnls 
en zond hem wegens de bnitengewone omstandigheden 
een extra check. VerdeI' werd Classis Zeeland bcricht dat 
de Board haar verzoek tel' Synode zon brengen. 

De Board adviseert tot de volgende snbsidie: 
Ds. A. J. Brink. ....................................... :.$1,OOO.OO 
Ds. W. Meyer ............................................. 1,000.00 
Ds. E. Van Korlaar .................................. 1,000.00 
Ds. T. Van 't Loo....................................... 900.00 
Ds. J. Keiz,er.............................................. 900.00 
Ds. R. Van der Kieft ......... ' ....................... 1,000.00 
-Ds. F. Fortuin ........................... : .............. 1,000.00 
Ds. H. Tuls ................................................ 1,000.00 
Ds. J. Plesscher ................. '....................... 600.00 
Ds. H. Van Wesep ....................... ; ............ 1,000.00 
D"s. W. Kole .............................................. 1,000.00 
Mrs. M. J. Bosma................................. 600.00 
Mrs. H. Hnizingh...................................... 350.00 
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Mrs. J. Schultz ......................................... . 
Mrs. M. Temple ....................................... . 
Mrs. J. Van Vlaanderen ......................... .. 
Mrs. J. Stadt ...................... , ................... .. 
Mrs. J. A. Kett ....................................... . 
Mrs. A. Van Houten ............................... . 
Mrs. L. ,Rietdijk ..................... :~ ................. . 
Mrs. J. B. Jonkman ................................. . 
Mrs.,P. Van Vliet ................. , ................... . 
Mrs. A; Dekker .......................... ~ ............ . 
Mrs. J. Gruessing .................................... .. 
Mrs. D. Van der Ploeg ............................. . 

. Mrs. H. Heyns .......................................... ,.· 
Mrs. C. Cooper ........................................ .. 
Mrs. K. Kuiper .... , ..................................... . 
Mrs. M. De Boer ....................................... .. 
Mrs. E. Breen .......................................... .. 
Mrs. J. Groen .......................................... .. 
Mrs. F. Stuart ......................................... . 

200.00 
e £>00.00 
300.00 
350.00 
300.00 
250.00 
150.00 
500.00 
600.00 
600.00 
600.00 
700.00 
600.00 
600.00 
600.00 
400.00 
600.00 
600.00 
800.00 

Classis Pella vraagt de subsidie van Mrs. F. Stuart met 
$200 per jaar te verhoogen. Mrs. Stuart onlvangt thans 
$800 per jaar. 

Classis Sioux Center vraagt $1,000 per j aar voar D •. 
J, B. Van den Hoek. 

De Board ontving bericht van de "Secretary of State 
of Micbigan" mededeelende dat aile "Non'Profit Corpora
tions must file report during July or Augnst of 1924." 

De Synode heeft ditmaal twee leden te kiezen.· De 
aftredende led en zijn Mr. S. S. Postma im Mr. M. Trap. 
Broeder Postma, diejaren lang President van den Board 
was, wenscht wegens ouderdom en zwakheid niet weer 
herbenoemd te worden. 

De Board zal voor de volgende twee j aren ongeveer 
$25,000 per jaar moe ten hebbell ell adviseert cell aanslag 
vall $1.25 per hnisgezill. 

Namells dell Board, 
J. SMITTER, Sec, 
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BIJLAGE VII 

RAPPORT DER COMMISSIE INZAKE KERKHULP 

WELEERWAARDE'EN EERWAARDE BROEDERS: 

Uwe Commissie mag het volgende als haar rapport 
voor Uwe Eerwaarde Vergadering brengen. Aangezien 
Ke.rkhulp nu dertig jaren heeft bestaau zal niemand weI 
meer de wijsheid der Synode, die deze kas in het leven 
riep, willen betwijfelen. Het getal gemeenten die den 
steun van Kerkhulp ondervonden is steeds grooter gewor
den, en niet minder dan twee-en"zeventig gemeenten die 
thans nog door dien steun gebaat worden, of schoon wij
meenen dat er gemeenten zijn die het voorbeeld van de 
gemeente Creston, Grand Rapids, belioorden na te volgen. 
Deze gemeente nam, aangezien zij zich sterk genoeg ge
voelde om interest te betalen, geld op en 'betaalde in enkele 
maanden$2,OOO terug. De volgende gemeenten hebben 
in de laatste twee jaren -buune "Notes" geheel beta aId :. 
Corcisa, en Creston. 

De geheele 80m die ontvangen werd bij terug-
betaling bedraagt .............................................. $ 4,568.53 . 

Ontvangen aan collecten over de twee jaren ...... 12,,978.00 
In kas Jan. 1, 1922................................................ 158.95 

Te zamen .......................... : ..................................... $17, 70'5.48 

In het bijdragen voor deze kas is er nog al wat onder
scheid tusschen de Classen. Het ware weuschelijk dat 
de Kerkeraden op hetgeen voIgt de aandacht wilden ves- . 
tigen. De behoeften voor Kerkhulp zijn groot. Vele·ge
me'enten 1110eten soms een jaar of langer wachten eer het 
beloofde kan uitgekeerd worden. Wijgeven daaro111·hier 
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wat elke Classe aan collecten heef! opgehracht voor deze 
kas. 

Classis Grand Rapids Oost ... , .......................... $1,157.32 
Classis Grand Rapids West .............................. 1,054.56 
Classls Hackensack ................ , ......... '................ 115.43 
Classis Holland ................................................ 1,180.11 
Classis Hudson ................................................ 1,107.70 
Classis Illinois ............................................. : .... 3,113.45 
Classis Muskegon ...................... , ..................... 1,168.85 
Classis Orange City .................... ,..................... 564.79 
Classis Ostfriesland ................ , ... " ... , .. " ...... ;..... 283.95 
Classis Pacific .................. , .................. ,',.......... 676.61 
Classis Pella ................................... , .. , ............. 1,264.27 
Classis Sioux Center........................................ 686.68 
Classis Zeeland , .... , ...... " ... , .... , ............... ;......... 604.28 

Zeiden wij dat niet minder dan twee-en-zeventig ge
meenten thans den steun van Kerkhulp genjden, dan 

"voigt hier ben evens de namen dier gemeenten . 
.Caldwell, Mich. 
Sullivan, Mich. 
Atwood, Mich. 
Rudyard Mich. 

.......... $ 

Tracy. Iowa ............... . 
Byron Ce-nter, Mich ... . 
Rusk, Mich ............... .. 
Lebanon, Iowa .......... . 
Oskaloosa, Iowa ...... .. 
East Palmyra, N. Y .. . 
Racine, Wis. .. .......... .. 
Noordeloos, Mich ... .. 
So. Boardman, Mich ... 
New Holland, Mont .. . 
Vesper, Wis .............. . 
Randolph, Wis .......... . 
Hitchcock, Mich ....... .. 
Plainfield, Mich ........ . 
Bishop, Mich. .. ......... . 
16th St., RoJland, 

Mich .................. , ... . 
Elpis, Colo ................. . 
Ada, Mich ................ . 
Conrad, Mont. .. ....... . 
Madison St., Paterson, 

N. J ........................ . 

205.00 
540.00 

20.00 
641.50 
180.00 
212.60 

26.10 
75.00 

370.00 
275.44 

00.00 
150.00 

50.00 
380.00 
135.00 
435.42 

47.50 
359.55 
165.00 

250.00 
285.00 
275.00 
680.00 

225.00 

Bethel, Grand Rapids, 
Mich ....................... $ 

Neerlandia, Canada .. 
Los Angeles, Calif.. .. . 
Holland, Minn .......... . 
North Blendon, Mich .. 
Detroit, Mich ............ . 
Fremont II, Mich ..... .. 
Columbus, Mont .. ' ... .. 
West Branch, Mich .... . 
Dutton, Mich ............ . 
Hope Church, River 

Bend .................... .. 
Lark, N. D .................. . 
Ogilvie, Minn ......... : ... 
Austinville, Iowa ....... . 
Hawarden, Iowa ....... . 
Estelline, S. D ....... ~, .. .. 
Chandler, Minn ....... .. 
Bigelow, Minn .......... . 
Todd Co., S. D .......... . 
Wyoming Park; Mich. 
Lansing, Ill. ............ .. 
Hills, Minn ............... .. 
Roseland IV, Chicago, 

Ill. ....... : ................ .. 

500.00 
160.00 

2,610.00 
1,220.00 

350.00 
775.00 
375.00 

1,650.00 
260.00 
500.00 

1,400.00 
500.00 
950.00 
665.00 
850.0{) 

2,030.00 
1,260.00 
2,200.00 

400.00 
1,800.00 
1,600.00 

510.00 

1,800.00 
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Plover, Wis .............. . 
Muskegon Heights, 

Mich ...................... . 
Burdett, Canada ....... . 
Sanborn, Iowa ......... . 
Winnepeg, Canada .. .. 
Redlands, Calif. . ...... . 
Hancock, ~inn. . ....... . 
Hanford, Calif .......... . 
Sibley, Iowa, ........... , .. 
Worthington, Minn. .. 
Ocheyedan, Iowa ..... . 
Cramersburg, Canada 

2,150.00 

700.00 
150.0C 
230.00 
450.00 
298.98 
710.00 
467.67 

1,900.00 
800.00 

1,206.78 
770.00 

Holland Center, S. D. 800.00 
Brooten; Minn ........... 1,300.00 
McBain, Mich ........... 1,650.00 
Crookston, Minn. ...... 950.00 
Holland, Iowa ............ 1,000.00 
Lynden II, Wash......... 950.00 
Colton, S. D ............... 1,900.00 
Waupun, Wis ............. 2,000.00 
Portland, Mich. ,......... 475.00 
Mountain Lake .......... 500.00 
Coopersville, Mich ..... 1,500.00 
Gun River, Mich ......... 1,900.00· 
Diamond Springs ...... 500.00 

De geheele som dezer "Notes" bedraagt $54,776.54 

De Commissie heeft er behoefte aan om de Synode te 
vragen om een vas/en regel voor behoeftige gemeenten, 
nameIijk tot welkeCommissie zij zich om hull' moeten 
wenden. Zooals het thans gaat komt er heel wat verwar
ring. De eene gemeente krijgt dubbel en andere gemeen
ten moeten soms zeer lang wachten 01' het beloofde en 
met veel minder tevreden zijn. Zoo werd uwe Commis
sie gevraagd am $1,000 ondersteuning voor Austinville; 
daarop kwam de gemeente Ireton door het afbranden 
van haar kerkgebouw. Aan Austinville werd de $1,000 
beloofd; zoo ook beloofde de COll1inissie $2,500 aan Ire
ton. Met hel oog 01' de groote behoeftcn werd door uwc 
Commissie een extra eolleete voor Kerkhulp gevraagd in 
onzekerkelijke bladen. Doeh nag maar pas was dit 
artikel versehenen of ook de Synoqale Commissie vroeg 
Oin een speciale collecte voor Ireton en cell voor Austin
ville. Nog eer 1923 om was vroeg Sultan om den steun 
van $2,000 uit Kerkhulp. De Commissie zegde haar dezen 
sleun loe; en korl dam'na werd Sultan aanbevolen door 
de Synodalc Commissie voor een extra collecle. Deze 
dingen brengen. groote verwarring. Dc Synode wijze aan 
wie d"e COllllnissie ll10Ct zijn. \Vaal' twee Commissies 
hnlp vragen welen de Classikale Pcnningmeeslers niel 
waarheen de collecten te zendcn; bovendien wee I de 
Synod ale Commissie in dengewonen weg nie! dal reeds 
hull' bij Kerkhulp gevraagd is, en men de !oezegging ver-
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kregen beef!. (Zie Synodale actie hieromtrent, Acta 1924, 
pp. 68 en 69. S. C.) 

Uwe Commissie ontving, wat in de collecten boven 
aangegeven is, voor Ireton $1,596.31, voor Austinville 
$944.22, voor Sultan $25.00. Sommige Penningmeesters 
stuurden die bijzondere collecten op aan Kerkhulp, met 
bijvoeging voor Ireton, enz.; anderen stuurden ze op aan 
Ireton of Austinville. 

Uwe Commissie heeft Ireton $2,500 uitgekeerd,zon
der terugbefaling, en aan Austinville $1,000; zij vraagt 
daartoe de approbatie der Synode, aangezien de Commis
sie weI gemachtigd is om geld te geven zonder "Note" te 
ontvange)l, maar met approbatie der Synode. 

Kerkhulp zij op nieuw bij onz,e kerken aanbevolen. 
Met het 'sluiten der boeken was er nog $6,500 beloofd aan 
een zestal gemeenten. 

Met eerbied onderworpen, 
Uwe Commissie, 

J. MANNI 

D. DE BEER 

H. J. HEYNEN 
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BIJLAGE \"III 

RAPPORT DER "PUBLICATION COMMITTEE" 

Aan de Synode del' Chl'islelijke Gel'efol'meel'de Kerk, Ie 
vel'gaderen Ie Kalamazoo, Mich., den 18den Juni, 
1924., e. v. d. 

EERW AARDE EN HOOGGEACHTE BROEDERS: 

De Publicatie Commissie acht het zich een eere en eell 
voorrecht aall Uwe Eerwaardige Vergadering betre/Yende 
de geschiedenis van de pllblicatie onzer kerkelijke bladen 
sedert de vorige Synode, het volgende te mogen rappor
teeren: 

I. De Drukkerij 

Het gebouw, waarvan de vorige Synode de aankoop 
voor $13,000 goedkeurde, is in de week van 20 April, 1923, 
betrokken, zoodat sedert onze drukkerij daargevestigd 
is. De vroegere localiteit aall Pearl St. was gehuurd tot 
Mei, 1923, en daar de eigenaar dat accoord niet loslalcll 
wilde, ell het gekochte gebouw hUllr opbracht, was het 
voordeeligst tot zoolallg aall Pearl SI. te blijven. 

Voor de inrichtingvan dit gebouw werden de dicpstCll 
van onzen architect Mr. B. Hertel geengageerd, en nadat 
verschillende plannen overwogen waren, werd besIotcll 
aileen de beneden-verdieping voor de drukkerij in beslag 
te nemen, zoodat de boven-verdieping verhuurd kon W01"

den, die nu, na enkele aangebrachte verbeterillgell, $65.00 
per maand opbrellgt. De beneden-verdieping moesi dan 
door een uitbouw. vergroot worden, en daartoe bood het 
lot nog juist voldoende ruimte. Ook moest de voorgevel 
gedeeltelijk verrrieuwd worden, waardoor het gebouw 
tevens een veel beter aanzien verkreeg, en nu als een ouzer 
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kerkeIijke eigendommen gezien mag worden. Van het 
voorste gedeeIte del' beneden-verdieping werd zooveeI af
genom en als noodig was voor een "office" en een kam-ertje 
va or Commissie vergaderingen, en het overigewerd V'lor 
de drnkkerij bestemd, alles op een vIoer, behoorIijk ruim, 
flink verlicht, aan de eiscJten heantwoordend-veeI betel' 
dan de pIaats aan Pearl.S'!. drie verdiepingen haag. Nu 
oak geen dreunen meer' van de vloer als de pers in .wer
king is, zooals dat aan Pearl St. zoo hinderlijk en vaal' 
de pel'S zeIve zeer nadeelig was, en geen gevaar meer am 
den eenenof anderen tijd met o.nze drukkerij aan den 
dijk gezet Ie worden. 

Vaal' dit alles komI, benevens aan den architect en aan 
Mr. Buiten als administrateur, bijzonderen dank toe aan 
onze "Business Committee," de Broeders Hulst, Denkema 
en Rooks, voor hun ijverige ,bemoei"ingen, OlTI een inrich
ting te doen verkrijgen die, zander daaraan de doelma
tigheid 01' te offeren, finantieel de voordeeligste was. 

Hiermede is de Kerk in het bezit gekomen van een 
eigendom, dat minstens $25,000 waard is, want de groild 
aIleen heeft een waarde. van $16,500 ($500 per "front 
foot"), terwijl het gebouwen de inrichting $21,692.76 hebo 
ben gekost. Er moest een hypotheek opgenomen worden 
van $7,000, maar daarvan is nu $2,500 afbetaald, en het 
is verzekerd toteen bedrag van $8,000. Door de Holwerda 
Heating Co. werd een nieuwe "boiler" ge'installeerd va or 
den kostenden prijs, ·d. i. $100 mindel' dan door andere 
firmas voor denzelf den "boiler" gevraagd werd. 

Met de oprichting dezer drukkerij heef! de Kerk aI
leen bedoeId een eigen inrichting te hebben vaal' eigen 
drukwerk, met name vaal' de pUblicatie van Wachter en 
Banner. Met deze bedoeling heeft de Publicatie Commis
sie niet in strijd geacht het geven van haar toestemming 
voor het drukkeu 01' onze drukkerij van De Heidenwe
reid. lets verder ging ee~ verzoek van de door de vorige 
Synode benoemde Commissie am zich in contact te stel
len met de "Federation of Reformed Young Men's So
cieties," am zoo mogeJijk de helpende hand te bieden Vaal' 
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het drukken van boeken teu gebruike van de Federatie . 
. Dicnaaugaande besloot zij aId us: 

De Publica tie COl11missie neel11t op zich am, met 
goedkeuring del' Synode, Vaal' den kostenden prijs, 
Vaal' zoover de capaciteit del' drukkerij het toelaat, 
waarover het oordeel is :lin de Business Committee, 
vaal' deze Federatie aIle H:{!:eken ,te drukken, waarvan 
het manuscript is geapprobeerd door de Coml11issie, 
'die door de vorige Synode Vaal' de Federatie werd 
benoemd; met dien verst an de dat, als de boeken 
gedrukt zijn, de geheele oplage zal worden afgelevcrd 
aan de "Federation of Reformed Young Men's So
cieties," am door l,aar in ontvangst genomen en ge
exploiteeI'd te worden, zoodanig, dat zij verantwoor
delijk zal zijn va or aIle winst of verlies, dat aan de 
onderneming verbonden zal zijn. 

Va or dil besluit wordt dus bij dezen .de goedkeuring 
del' Synode gevraagd. 

II. De Administratie 
De administratie wordt nag steeds met bekwaamheid 

en toewijding verricht door Mr. J. J. Buiten. Zijn boeken 
zijn oak ditmaal nagezien door Mr. W. P. Dreyer, Public 
Accountant, en volgens diens getuigenis in de beste orde 
bevonden. Ziju rapport van den staat del' finantien vaal' 
de twee jaren van 1 Jan., 1922, tot 31 Dec., 1923, zal aan 
Uwe Commissie van Praeadvies voor Publicatie-zaken 
worden overgelegd. Het Iuid,t aId us: 

PROFIT AND LOSS ACCOUNT 
PUBLICATION COMMITTEE 

January 1,1922, to December 31, 1923 
INCOME 

Wachter 
Subscriptions .................. : ........... $28,992.85 
Advertising ................................ 6,662.18 
Outside Work ........................... . 
Waste Paper ............................. . 
Interest (over amount paid) ..... . 
Rent Collected (2nd tioor) ........ . 

Banner 
$23,580.91 

6,609.89 

Total 
$52.573.76 
13,272.0~7 

3.783.16 
93.14 
17.55 

725.50 

Total Income ...................................... ..... , ......................... $70.465.18 
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Shop EXPENSES 
Wages paid ...................................................... $17,203.61 
Paper~Publications ........................................ 10,122.59 
Paper-Job Work ............................................ 1,188.19 
Ink ............................................................ :....... 461.80 
Wire .................................................................. 16.67 
Draying-In ........................................................ 162.90 
Cuts ............................. :...................................... 213.70 
Shop Expenses ........................... ,.................... 5;24.22 
Power, Light and Gas...................................... 763.12 
Repair to Machinery........................................ 71.64 
Depreciation-Type (charged off) .................. 337.75 
Depreciation-Cylinder Press (5 per cent) .... 585.85 
Depreciation-Linotype J10 per cent).......... 599.15 
Depreciation-Folder (10 per cent) .............. 203.18 
Depreciation-Shop Fixtures (10 per cent).. 175.16 

General 
Wachter Commissions ................ $ 
Banner Commissions ............... . 
Agents' Commissions ............... . 
Agents' Expenses .......... , ... ; .. ", .. 
Premiums 'Paid ...... " ......... " ...... . 
Second Class postage ... " ... , ........ . 
Wrapping Paper and Twine ..... . 
Draying out .... ,,', ....................... . 

_ Editors' Salaries " .. "." .......... " .. . 
Editors' Expenses .. ""." ....... " .. " 

Administrative 
Office Salaries """"""'."" .. ,, ....... $ 
Office Expen,ses " .......... " ......... . 
Committee Expenses .............. .. 
Rent paid (Pearl St.) .............. " 
Insurance Premiums " ........ " .... .. 
Fuel .......................................... .. 
Moving Expense .... "" .... " ........ .. 
Depreciation-Office Furniture 

(10 per cent) ........ " ............... , 
Depreciation - Building (eight 

months, 3 per cent) ............... . 

1,200.37 
700.04 
478.16 
667.21 

44.36 
1,950.61 

270.79 
298.13 

5,701.40 
89.71 

8,809.56 
. 606.90 

830.51 
800.00 
699.34 
167.47 
382.58 

187.48 

233.85 

------

$32,629.53 

11,400.78 

12,717.69 

301 

Total Expenses ................................. , ...... $56,748.00 $56.748.00 
-----

Net Profit for tw() years" .......... " ..... ; .................. " ........ $1?,717.18 
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Balance Sheet, Dec. 31, 1923 
Assets 

Cash in Hand ................. : .................................. $ 
Cash in Bank ....................... , ........................... . 

Total Quick Assets ................. \ ............... . 
Plant- . . 

Cylinder Press .............................................. $ 
Linotype Machine ........................................ . 
Folding Machine ......................................... . 
Type .................................. , ............... , .......... . 
Other Shop Fixtures ................................... . 
Office Furniture .~ ....................................... . 

76.43 
2,190.67 

5,858.51 
3,009.80 
1,015.93 

675.51 
1,049.28 
1,381.23 

Total ........................................................ $12,990.26 
Less Reserve for Depreciation................ 3,469.81 

$ 9,520.45 
Building and Lot ........................ $21,692.76 
Less Reserve for Depreciation.. 233.85 21,458.91 

Total Fixed Assets .................................... $30.979.3f) 

$ 2,267.10 

30,979.36 

Total Assets' ..................................... j' ............................ $33,246.46, 
Liabilities 

Mortgage on Building and Lot ............................................. ,$ 4,500.0(} 
Investment 

, Balance to Credit of Publication Commit-
tee, Brought Forward Jan. 1, 1922 .... , ....... $15,029.28 

Add Net Profit for P~riod .......................... , .... ". 13,717.18 

Net Credit, to Publication Committee .... $28, 7 46.46 28,746.46 

Total·- Liabilities ............................................................ $33,246.46, 

Wij voegen hierbij een opgave van het aantal lezers: 
1 Jan. 1922-De Wachter .... 8,005 The Banner .... 6,100 
1 Jan. 1924-De Wachter .... 8,050 The Banner .... 7,750 

III. De Publicatie Commissie 

Door de vorige Synode werden als led en dezer Com
missie benoemd de Broeders K. Bergsma, J. B. Hulst en· 
T. Noordewier. Mr. Noordewier ~chter gaf aan de Com
missie kennis, dat bij die benoeming niet kon aanvaar-
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den. Daarop werd Rev. P. A. Hoekstra' verzocht deze 
plaats te willen innemen, en daartoe heef! hij zicl1 laton 
vinden. 

De aftredende leden der Commissie zijn nu de Broe
ders Drukker, Denkema, Rooks en Heyns. 

Volgens besluil der vorige Synode behoort nu de voor
dracht voor te benoemen Comnlissieleden tot de taak der 
Comluissie van Praeadvies voar Publica tie zaJ{cn. 

IV. De Redactie 

Terwijl de redactie van The Banner toevertrouwd 
bleef aan Dr. H. Beets, werd door de vorige Synode Rev. 
H. Keegstra benoemd tot Hoofdredacteur van De Wach
tel'. Deze broeder heeft met Sept. 1922 dien arbeid aan
vaard, en sedert zeer ten genoege van de lezers en niet 
minder van de Publicatie Connnissie voortgezet. Dewijl 
hij tevens herbenoemd was als redacteur van de Zondag
schoolles, wenschte hij daarvan onlslagen te worden, en 
werd in zijn plaats Rev. K. Bergsma benoemd. Oil laatstc 
.deed de Commissie niet zonder aarzeling, omdat Rev. 
Bergsma lid der Commissie was. Toch ging zij er toe 
over op grond van de overwegingen: a) d>1t Rev. Bergsma 
zich niet ongeneigd betoonde dat werk voor zijn rekening 
te nemen, en het hier een behoefte gold waarin omnidde
lijk moest voorzien worden; terwijl de ervaring de Com-, 
missie overvloedig geleerd had, dat zij op herhaalde 
teleurstellingen rekenen lean, als zij personen b~noem t 
buiten de Commissie, en dan maanden verloopen kunnen, 
eer zij' haar pogingen met gewenscht gevolg bekroond 
ziet; b) dat Rev. Bergsma reeds vroeger de Zondags-. 
schoolles had geredigeerd op een wijze die alleszins '1"01-
doening gaf, en dil werle zijn eigenaardige gaven eischt, 
die niet aller zijn; c) dat de redactie van de Zondag
schoolles als. zoodanig met het lid zijn der Publicatie 
·Commissie zeer weinig te maleen had. 

Een moeielijleheid voor de Hoofdredacteurs was hel 
proeflezen. Dr. Beets had reeds vroeger verzocht daar
van verschoond te worden, welk verzoek 0111 wille van 
de gegeven redenen was ingewilligd. Sedert was het 
proeflezen voor The Banner meest door Mr. Buiten ver-
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richt, die dit welwillend deed, schoon het niet tot zijn 
taak behoorde, en hij er eigenlijk geen tijd Vaal' had. Nn 
kwamen er ook moeielijkheden met het proeflezen voor 
De Wachter. Geruimen tijd heeft Rev. Keegstra het ge
daan, niettegenstaande hij daarvoorvan Holland moest 
ko~nen, met onkosten en veel tijdverlies als gevolg. Na 
velerlei overwegingen is ten slotte dit werk opgedragen 
aaneen der College studeuten voor $2.00 per week va or 
elk del' bladen, te betalen uit de Wachter en Banner kas. 

V. De Inhoud del' Bladen 
Eindelijk hebben wij nog eenige bijzonderheden me de 

. te deelen, die de bladen zelf betreffen. 
. Aan de rubrieken van The Banner is een "Young Peo
ple's Department" toegevoegd. De Commissie meende, 
dat dit dienen kon om The Banner, die meer bepaald net 
blad is voor de jongeren onder ons volk, voor hen meer 
aantrekkelijk en nuttig te maken, en 'hen aan The Banner 
en door The Banner aan de Gereformeerde Belij denis en 
aan de Kerk te verbinden. Doel' van deze rubriek zou 
zijn het geven van wenken en het bespreken van vraag· 
stukken, die voor hen van hijzonder belang zijn, alsmede 
hen gelegenheid en aanleiding te geven am vragen in te 
zenden, informatie in te winnen, enz. Andere kerkelijke 
en godsdienstige bladen hebben in den regel zulk een 
"Department", en wij wenschen zeker bij niclnalld achter 
te staan in het behartigen van de belangen onzer jeugd, 
en in besef van haar beteekenis voor de toekoms\ del' 
Kerk. Na enkele maJen teleurgesteld te zijn, hadden wij 
het genoegen Rev. G. J. Van de Riet bereid te vinden zich 
met de redactie van deze rnbriek te belasten. 

De Wachter rubrieken zijn dezelfde gebleven, met dit 
verschil aileen, dat die van het "Amerikaansch Kerke
!ijk Leven" zich op wat breeder terrein is gaan bewegen, 
ten einde de lezers oak met het leven del' Nederlandsche 
Kerken op de hoogte te houden. In de Nederlandsche 
Gerefoi'meerde Kerken toch stellen wij bijzonder belang, 
en van haar is. voor ons veel te leeren. De Redacteur, 
Rev. G. D. De Jong, ging in dezen met de Commissie' 
volkomen accoord, en sedert is ult den naam van dezc 
rubriek het adjectief "Amerikaansch" weggevallen. 
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Dewijl er veelal behoefte was aan meer ruimte voor 
leesstof, en daar nu voor The Banner bijkwam de toevoe
'ging van een nieuwe Hlbriek, werd besloten de beide bla
den te doen drukken in kleinere "type" (8 point). Deze 
oplossing was in verb and met de capaciteit van onze 
drukkerij het best voor uitvoering vatbaar, zonder nieuwe 
onkosten noodig te maken. 

De oude moeielijkheden met strijdartikelen en land
advertenties hebben zich ook nu soms weer voorgedaan, 
en het Redacteurs, Administratie en Pnblicatie Commissie 
min of meer lastig gemaakt. Daarbij kwamen nu onlangs 
klachten over advertenties van "Entertainments" die aal1-
stoot hadden gegeven. 

Omtrent landarvertenties kwam er in een geval klacht 
in. N aar aanleiding daarvan besloot de Commissie een 
vroeger genomen besluit wat strakker "aan te halen, door 
het aldus te wijzigen, dat 'loor de opneming van deze 
soort advertenti,es infonnatie zan worden ingewonnen he
treffende den aard en de waarheid er van bij den Kerke
raad der betrokken plaats, en anders bij de Synod ale 
Commissie ter Voorkoming van Verstrooiing of bij an
dere vertrouwbare personen, alsmede in Washington. 

Strijdartikelen gaven meer moeite, voor den Wachter 
Redacteur. Voor zoover deze daarover hetoordeel der 
Commissie vroeg, werden de voorkomende gevallen op 
zichzelf behandeld. De wenk der vorige SynO'dc dat "ge
zond debat over gcwichtige kerkeIijke kwesties zeer pro
fij telijk is voor het kerkeIijk lev en", werd door Redacteur 
en Commissie te meer behartigd, omdat dit ook hun eigen 
overtuiging is. Maar dan moet het "g<czond debat" zijn. 
En men moet er ondervinding van hebben, om goed te 
weten hoe weinig van het vele dat pro en can wordt inge
zonden, dien naam verdienL 

AIs aIgemeene regeI werd aangenomen, dat zulke 
stukken in geen geval gepIaatst worden, zoolang niet de 
Redacteur in het bezit is van alies wat de schrijver over 
de zaak te zeggen heeft, zoodat hij over het gehecl oor
deelen kan. 

Klachten te ontvangen over het plaatsen van adver
tenties van Uitvoeringen,die van onze eigen jonge liedcn 
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uitgaan, was iets nieuws, Inaar oak dat is ons oVerkoI\1en. 
Niet onze jonge lieden zelf, maar personen die zij had
den laten optreden, had den door spottende uitdrukkin
gen ergcnis gegeven, en volkomen terecht meende men, 
dat er voor adverteering van zulke Uitvoeringen in onze 
kerkelijke bladen geen plaats moest zijn. Ten einde her
haling van het gebeurde te voorkomen, he eft de Commis
sie als regel gesteld, dat voor plaatsing van deze adver
tenties door de betrokken partijen een schriftelijke Ver
klaring moet worden gegeven, waarbij zij de verantwoor
delijkheid op zich nemen voorhet onergerlijk karaktcl' 
del' Uitvoering. 

Ten sloUe verzoekl de Publicalie Commissie aan de 
Synode te willen zorgen voor een regeling tel' controlee
ring van aanvragen om hulp en sleun voar builenkerke
lijke doeleinden, waartoe men gebruik wenschl lemaken 
van onze kerkelijk b'laden. Daar is behoefte aan, om te 
weten in hoever onze bladen aan zulke aanvragen len 
dienste Ie stellen zijn. (Vgl. Pl'. 42 en 70 del' Acta 1924. 
S. C.) 

Hiermede meenen wij onze laak, om rap pori uit te 
brengen van onze handelingen als Commissie, volbracht 
te hebben. 

Der Synode een ruime mate toebiddende van hel licbl 
en de lei ding des Heiligen Geestes, zijn wij 

Uwe dienaars in het werk des Heeren, 
DE PUBLICATIE COMMISSIE, 

D. R. DRUKKER, Pres. 
W. HEYNS, Secr. 

NOMINATIES 
Voor Redacteurs en Medewerkers van 

"Wachter" en "Banner" 

Vooraf heeft de Publicatie Commissie mede te deelen: 
(1) Dat door Dr. H. Beets bij haar het volgende schrij

yen is ingediend: 

"Waarde Broeders del' Publicatie Commissie: 
"Hoewel het mij pijnlijk valt om het te doen, Olll

dat banden van twintig-jarigen arbeid mij aan The 
Banner binden, loch meen ik redenen te hebben 0111 
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U bij dezen mede te deelen dat ik mij niet beschik
haar stel tel' herhenoeming als hoofdredacteur. U en 
de Kerk dankzegg€l1d voor het gednld met mij ge
had en het verlrouwen in mij gesteld, 

Uw medearbeider, 
HENRY BEETS. 

(2) nat ook Rev. H. Kuiper heslist verkaard heeft de 
redactie van de Banner rubriek "Our Doctririe'" niet lan
geI' dan tot het einde van de loopeude termijn (d. i. tot 
Septemher a. s.) te kunnen waarnemen. 

(3) Dat de Publica tie Commissie om verschillende 
redenen nagelaten heeft nominaties voor te stellen voor 
"The Children's Page" en voor het "Young People's De
partment", maar de Synode verzoekt de tegenwoordige 
redacteurs voor die ruhrieken te willen continueeren, of 
de zorg daarvoor aan de Puhlicatie Commissie in handen 
te willen geven. . 

(4) Dat waar dezelfde personen voor meer dan een 
ruhriek worden voorgesteld, het de bedoeling del' Com~ 
missie is, dat niet verkiesbaar zal geacht worden voor 
een volgende rubriek, wie gekozen is voor een voor
gaande. 

Voor de Wachter 

HoofdredaCteur: H. Keegstra, Y. P. De Jong, W. P. 
Van vVyk. 

Meditatie: J. B. Hoekstra, I. Van Dellen, J. K. Van 
" Baalen. 

Dogmatische Onderwerpen: D. Zwier, Y. P. De Jong,. 
C. De Leeuw. 

Praktijk del' Godzaligheid: P. J. Hoekenga, J. Keizer. 
P. Jonker, Sr. 

Kerkelijk Leven: G. D. De Jong, A., Guikema, T. Van 
del' Ark. 

Uit en Voar de Pel's: A. Keizer, A. J. Brink, Z. Sherda. 
Zondagschoolles: K. Bergsma, A. J. Rus, M. Vall, 

Vessem. 
Vragenbus: J. Manni, F. Doezema, M. Van del' Heide. 
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Voor The Banner 
Editor-in-Chief: G. Hoeksema, P. A. Hoekstra, H. J. 

Kuiper, W. Stuart. 
Meditations: J. A. Ghysels, H. Bakker, J. K. Van Baalen. 
Our Doctrine: E. F. J. Van Halsema, J. M. Van de 

'Kieft, M. M. Schans. 
Timely Topics: E. J. Tanis, W. Stuart, E.'J. Tunk. 
.Sunday School Lesson: J. M. Van de Kieft, N. Monsma, 

J . .T. Steigenga, J, J. Weersing. 
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BIJLAGE IX 

RAPPORT DER COMMISSlE VOOR IMMIGRATIE TER 
VOORKOMING VAN VERSTROOIING 

',EERWAARDE BROEDERS: 

Opnieuw heef! de "Commissie voor Immigratie IeI' 
Voorkoming van Verslrooiing" rapport uit Ie hrengen van 
haren. arheid, en wordl verwachl dal zij wenken geef! 
aangaande helgeen gedaan dient Ie worden om de vel'
huizing van ons yolk in 'I goede spoor te leiden. 

Een en ander wordl U hiermee aangeboden. 
Wat de arbeid del' Commissie betreft hel voJgende: 
Evenals te voren werd ons gedurig om raad en inlich

ling gevraagd, en na zooveel mogelijk het oordeel van alle 
leden del' Commissie Ie hebhen ingewonnen werden de 
vragers behoorlijk geanlwoord. 

Zeer dikwijls is hel moeilijk raad te geven. Een en 
ander maal was hel ons zelfs geheel onmogelijk. Doch 
over 't geheel genOlllcn zijn wij overtuigd dat OTIS werk, 
al is er niet vee! pnbliek van gehoord of gelezen, loch 
goede vruchten heef! gedragen. Zeer dikwijJs' kondeu. 
wi.i goede raad geven, waardoor inzonderheid hel hoofd
doel van de opdrachl del' Commissie wert! bereikl, name
lijk O1n verstrooilng te VGOrkOlnen . 

. Mel lieden in verschillende Sialen van ons land, in 
Canada, en mel onderscheiden personen in Nederland, 
werd een vrij breedvoerige correspondentie gevoerd. En 
\Vij hebben daarhij hel genoegen gehad, dal men schier 
al~ijd met dankbaarheid onzen raad heef! opgevolgd. 

Onvcrrnijdelijk kwaluen \ve weI; eellS in aanraking 
I11et rnenschen die anze aanbeveling zochten voor een 
slreek land waar zij perceelen van zoehlen Ie verkoopen. 
En die aanbeveling hebben we niel durven geven; ook al 
omdal we me en en dal zulks huilen onze opdrachl lig!. 

Zeer dikwijls kwamen we per correspondcntie in aaIl-
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raking met menschen die zeer telenrgesteld waren op de 
plaatsen waar ze. zich hadden gcvestigd; in enkele geval
len werden wij gevraagd om finantieele hnlp. Wij kon
den natuurlijk niet anders doen dan aanmanen tot voor
zichligheid bij alIes wat men doe!. 

N og altij d is de trek naar 't verre Westen sterk; en 
het laat zich aanzien dat dit, vooral wegens aangenaam· 
beid van 't kliinaat, nog weI vooreerst zoo zal blijven. 
En van uit Nederland zijn e.r tientalIen personen naar 
Canada gegaan, nu voor hen weinig kans was zich in de 
Vereenigde Staten te vesligen. Over't geheel genomen 
gaathet onsvolk in Canada·niet best, behalve dat er voor 

.de boeren in sommige deelen van zuidelijk Alberta, waar 
onderscheiden onzer leden zich hebben gevestigd, fiU vee! 
beter toekomst schijnt te zijn, omdat een groot dee! van 
het land aldaar onder kunstmatige bewatering is gebrachl. 

Wij zouden de vraag willen do en, of het niet noodig 
is dat er iemand wordt gevonden, die uitsluitend arbeidt 
ten.behoe~e van de Hollanders die in Canada verstrooid 
geraken. Het is ons niet duidelijk van welke Classis dit 
zou moeten uitgaan, maar dat er in de oostelijke en mid-, 
den-provincies van Canada een Binnenlandsche Zen de
ling dient te zijn is zeker, zulIen niet tal van menschen 
geestelijk verarmen en kerkelijk verdwalen. 

Met eerbied onderworpen, 

• 

HENRY J. HEYNEN, President 
P. J. HOEKENGA, Secretaris 
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BIJLAGE X 

SYNODE-RAPPORT DEPUTATEN ZUID AMERIKA 

WELEERWAARDE EN EERWAARDE BROEDERS: 

Uwe deputateukunneu weer zeer gunstig rapporteeren 
van Ds. Sonneveldt's nitgestrekte werkzaamheden in 
Patagonia. Onze snbsidie heef! hem en ook zijne ge
meenten zeer aangemoedigd om mel Kracht het. werk 
voort te zeUen. ZEw. is thans met verlof in Nederland 
en werkt ook daar in het belang der Hollanders in Znid 
Amerika. . 

.Doeh inzake de andere gemeenten kan '1 verslag niet 
zoo gunstig 'fijn. Met droefheid melden we dat de onge
regeldheden in B. A. moesten nitloopen op schorsing en' 
afzetting van den leeraar. Overigens gaat 't ook daar 
goed. 

De "People's State Bank" te Holland ninn ook ditmaal 
geen profijt voor de geldverzending. 

Tijdens zijn verblijf in Nederland. kon ook Dr. Beets 
deelnemen aan een paar deputaten-vergaderingen aldaar. 

Ontvangsten en Uitgaven 
Saldo in kas ...................................... $ .50 
Classis Grand Rapids Oost .............. 532.55 
Cla~sis Grand Rapids West ............ 304.37 
Classis Holland ................................ 149.14 
Classis Hudson ................................ 142.10 
Classis Illinois ................................. 400.57 
Classis Muskegon ............................ 212.84 
Classis Orange City ........................ 102.52 
Classis Ostfriesland ........................ 30.00 
Class-is Pacific ................................ 197.06 
Classis Pella .................................... 214.26 
Classis Sioux Center........................ 35.88 
Classis Zeeland ................................. 64.25 

Te zamen .............................. :i2·;·386.0"4' 
Subsidie .......................................................... · .. $2,100.00 
Wachters en' Corr ..... ·........................................ 75.34 

Te zamen .................................................. $2,175.34 

Nog in kas ........................................................ $ 210.70 
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Voorstellen voorde Synode 
(1) Continuatie van een deputaatschap vaal' de be

hartiging del' belangen del' Argentijnsche Kerken. met 
opdracht als te voren, en oak met de gewone aanbeveIing 
van eene collecte in twee jaren Vaal' Zuid Am erika. 

(2) Approbatie van de regeling in Nederland ge
maakt, en goedgekenrd door de Classis Rotterdam en de 
Particnliere Synode van Z. H. Znid, nl.: 

a) Om aan de kerk van B. A. voor te stellen dat zij 
een dienaar des Woords beroepe uit Nederland, en 
daartoe krachtig gesteund warde door de Neder
landsche Kerken; 

b) Om aan de kerk van T. A. Vaal' te stellen (als in
williging van ~en verzoek van dien aard dat tot de 
Commissie in Nederland kwam) dat zij een die
naar des Woords beroepe nit de Chr. Geref. 
Kerken in Noord Amerika en dat deze kerk daar
vaal' krachtig gesteund worde door onze ker'ken. 
Deze dienaar zal dan mede belast worden met den 
arbeid te San Cajetano. (Het werk te Rosario zal 
door de Classis. B. A. geregeld worden). 

Wat de kerkelijke positie van den in b) bedoelden 
dienaar betreft werd goedgevonden dat hij geleend zal 
worden aan de Z. A. kerken. 

Het VOOrnell1en uwer depufaten is 0111 slechts dan de 
hand te leenen tel' uitvoering van b) zoo het blijkt dat de 
pogingen van Os. Sonneveldt am door emigratie uit 
Nederland het Gereformeerde element in Argentinie te 
versterken, met go eden uitslag worden bekroond. Zoo 
dit het geval blijkt vragen uwe deputaten bij dezen uwe 
aanbeveling van een speciale collecte vaal' de uitzending 
van een dienaar naar T. A. en voor zijn salaris-tot op 
de e. k. Synode. (Zie p. 74, Acta 1924, over de besluiten 
del' Synode, Zuid Amerika aangaande. S. C.) 

Met eerbied onderworpen,' 
Deputaten ad hoc, 

HENRY BEETS 

J. VAN LONKHUIZEN 

J. VVYNGAARDEN, Scriba 
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BIJLAGE XI 

VERSLAG VAN DEN DEPUTAAT TER GENERALE 
·SYNODE DER GEREFORMEERDE KERKEN 

IN NEDERLAND, UTRECHT, 
Aug.·Sept., 1923 

WAARDE SVNODE: 

Zooals medegedeeld in '1 Rapport del' Synodale Com
missie werd aan ondergeteekende opgedragen onze Kerk 
te vertegenwoordigen ·ter Generale Synode del' Gerefor
meer-de Kerken in Nederland, gedurende Augustus en 
September, 1923, te Utrecht te houden. De Heere stelde 
mij in staat de vereerende opdracht ui! te voeren. Met 
groote hartelijkheid werd ik door de broederen ontvan
gen, en veelliefde en gastvrijheid werd mij betoond .. Her
haaldelijk werd groote belangstelling openbaar in het le
ven en streven onzer kerkengroep. 

De Geilerale Synode hield zich trouw aan het beslui! 
harer voorgangster in betrekking tot grooter aandeel aan 
den arbeid der Synode, zie. bl. 231 onzer Acta, 1922. 

Niet aIleen werd het woord gegeven op den vIaeI' del' 
Synode wanneer algemeene belangen werden' bepleit, 
maar ook waren de Commissie vergaderingen waar des
betreffende adviezen werden gereedgemaakt, open voor 
uw deputaat. Met name in be trekking tot drie zaken 
gevoelde ik mij geroepen tot medespreken, n. I. betref
fende de Echtscheidings-kwestie, hel Leerboeken-voor
stel, en "last but not least"-betrefIende de zaak van 
tilchtstoepassing op leden die niel wilden breken met 
Geheime Genootschappen----Inet nmne, in casu, Inct -de 
"Odd Fellows". Dat vooral op dit punt heel wat debat 
noodig was, bewijst het door Dr. H. H. Kuyper ingediende 
protest. bI. 123 del' Acta del' Generale Synode, van 1923, . 
Art. 188, 
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Oak bracht ik een aantal verzoeken over aan de 
Generale Synode. Wat ik mededeelde omtrent onze 
Kerkengroep en welke de verzoeken waren, blijkt uit de 
volgende door mij geleverde "Toespraak", bi. 186 del' 
Acta del' Generale Synode: 

TOESPRAAK TOT DE GENERALE SYNODE 

"EER\VAARDE VADERS EN BROEDERS: 

Het zon vooral ditmaal bepaald jammer zijn geweest 
indien er geen afgevaardigde uit Amerika zOll zijn tel' 
Synode uwer Calvinistische Kerken, want ik kom uit een 
land waar "Calvijn" Presiden.t is: Hon. Calvin Coolidge. 
Een "Calvijn" als hoofd des lands-dat is nog nergens ter 
wereld gebeurd. 

Ik kom als vertegenwoordiger der Chrislelijke' Gere
formeerde Kerk in Noord Amerika. En dien naam dra
gen wij-het blijkt noodig zulks speciaal te zeggen-niet 
omdat wij ·een zijn met de tegenwoordige Christelijke 
Gereformeerde Kerk hier te lande. Die heeft ons zelfs 
beleefdelijk, in 1911, correspondentie geweigerd, en wei 
omdat wij in de leer e·en waren met U. Neen, wij dragen 
onzen naam eenvoudig omdat wij geen reden hadden om 
den ouden titel van de "Kerk del' Afscheiding", "de Kerk' 
die ons tot Moeder was"-te wijzigen, door Unie, gelijk 
gij. Derhalve behouden wij den ouden naam, waaraan 
eene edele geschiedenis vast zit, hoewcI vervuld met 
dankbaarheid voor wat ons toekwam uit de Kerken de': 
Boleantie. 

Persoonlijk heb ik de eer voor de derde maal va or U 
te verschijnen, bier, in 't hoofdkwarlier der Gerefor
meerde legers in Nederland, om te rapporteeren namens 
onze Amerikaansche brigade. 

Om het beeld eener militante Kerk te honden-onze 
kerkengroep is eene allerwege in Noord Amerika vc];
spreide brigade. Van Redlands, in California,onze meest 
zuidelijke Kerk, tot Neeriandia, in Alberta, onze meest 
noordelijke gemeente-dat is ongeveer een afstand van 
2000 mijlen, of tienmalen de Iengte van Nederland, van 
Noord tot Zuid. En van Oost tot West is de afstand nog 
grootel". Van onze West Sayville Kerk 01' Long Island, 
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N. Y., aan den oever des Atlantischen Oceaans, tot Oak 
Harbor op Whitby Island, aan den Stillen Oceaan, dat is 
een distanlie van 3000 mijlen, of vijf-en-twintigmaal de 
breedte van het land 'der vaderen. 

Toch-hoe verspreid ook-hebben wij zekere centra 
van waarnit contact wordt nitgeoefend met al de overige 
deelen onzer brigade. 

Ons boofdkwartier is zooals U weet, de stad Grand 
Rapids, in 't westelijk dee! van den staat Micbigan. In 
Grand Rapids tellen wij een zeventien-ta'l Kerken binnen 
de stadsgrenzen. In die stad is onze Kerk talrijker dan 
eenige andere kerkengroep, de Roomsche niet nitgesloten. 

Doch onze brigade heefi ook andere verzamelplaatsen 
van gewicbt. In Michigan telt Holland me de waar wij 
zes kerken hebben-de oudste de on de Eerste gemeente 
van Dr. Van Raalte. Mnskegon heeft een viertal onzer 
kerken, en Kalamazoo drie. 

Westwaarts, is het groote Chicago een belangrijk 
centrnm, met een dozijn onzer kerken binnen de stads
grenzen aileen. 

Laat ons niet vergeten te wijzen op het oude Pella van 
Scholte als een onzer verzamelplaatsen, en de dochter 
kolonie Orange City-beiden met een gordel onzer kerken 
cr' om heen geslingerd. 

Ook Grnndy Center wordt een centrum en weI van 
{)nze Duitsche gemeenten, terwijl in het verre Westen 
Los Angeles kan genoemd in het zniden en Lynden in 
het no orden, aan den oever van den Stillen Oceaan. 

Ook in het Oosten is er een groot middelpnnt in de 
stad Paterson, hoewel wij helaas op heden nog geen plaats 
mochten veroveren inhet on de Nieuw Amsterdam. 

Het zal U blijken dat onze brigade een groeiend leger 
is. Klein begonnen, to en onze kerken in 1857 terug keer
den tot het in 1849 verla ten staIldpunt-slechts eell vier
tal kleine groepjes, samen niet meer dan 150 hnisgezin
nen, in het hartje van Michigan, te Grand Rapids, Graaf
.chap, Vriesland en Noordeloos-zijn wij nitgebroken 
naar aile streken onzer Unie en daar buiten-ten getale 
van honderd duizend zielen. 

Of om het in militaire. terminologie te geven: onze 
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brigade telt 13 classicale regimenten gevormd door 250 
plaatselijke companieen. . 

Naar getalssterkte, pro rato, groeit ons legertje sterker 
dan vele andere afdeelingen van de Protestantsche armec 

. in Noord Amerika-hoewel in de laatste jaren niet zoo 
sterk als voor den Grooten Oarlog., 

Het "Breda" onzer brigade, ,v-aar 'aDze stafofficicTcn 
worden opgeleid, is Grand Rapids, waar onze Theologi
sehe School, van 1876 dateerend, en het daaruit gegroeidc 
Calvin College een 250 personen hoogere opleiding geven. 
Te Grundy Center, reeds genoemd, is begin gerl1aakt met 
college opvoedingswerk, terwijl te Hull in Iowa cen 
HWestern AcadenlY" werd opgericht als cen so art 110r
maal school. Christelijke hoogere burgerscholen worden 
door ons volk onderhouden in samenwerking met broe
ders derGereformeerde Kerk, in Chicago, Grand Rapids, 
Holland, en Paterson. Bovendien zijn er een 75-tal christe
lijke lagere scholen door ons volk gemainteneerd zander 
een penning staatshulp. 

Zal ik daar aan toevoegen dai oak het werk der chris
telijke barmhartigheid, oak in verband met Gerefar
meerde broeders en zusters, aan het opkomen is? 

Tehuizen voor auden van dagen" "gestichten voor 
zenuw- en teringlijders-ook die wordenniet vergeten 
door de onzen-en dat, het zij U ter eere gezegd-door 
uw voorbeeld opgewekt tot navolging in christelijken 
wedijver. 

Onze brigade is vervuld met het steeds toenemend be
sef. dat offensief strijdvoeren plicht is van de strijdendc 
Kerke Gods. 

Met andere woorden-.zendingsondernemingen behoo
ren tot onzen taak als brigade . 

. In het binnenland trachten wij va or onzen Heiland 
triomfen vall het kruis te vdnnen onder 111cnschen van 
Hollandsehe afkomst, door een dozijn dienaren des 
Waords die arbeiden in wat wij noemen Inwendige Zen
ding-den arbeid van. kerken te vergadcren, zooals de 
kerkenorde het uitdrukt. 

Wij hebben twee posten, te Chicago en Paterson, am 
Jaden va or den Christus te winnen: 
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Op verschillende plaatsen wordt evangelisatie-werk 
verricht onder opzicht van plaatselijke kerken. 

Onder de Indianen in het znidwesten van ons land 
hehhen wij vijf zendingsposten met rnim twintig.blanke 
mannen en vrouwen in den strijd voor het kruis. 

In China werd op 17 Nov., 1922, de krnisvaan olltrold 
op eigen terrein, in de groote stad Jnkao of Rnkao. Een 
arbeidsveld met over drie millioen Chineezen werd ons 
toegewezen door overeenkomst met andere zendingseor
poratie'S. 

Laat mij niet vergeten te wijzen op onze voorpost te 
Hoboken, New Jersey. Daar onderhonden wij een Zee
lnans Tehuis en een "Home" voor uwe Elnigranten. Reeds 
een. paar maIen heloofde nwe Generale Synode stenn
de laatste, zoowel als die van 1911. Doeh, lieve mede
strijders, die belofte schijnUe midden van uw druk kerke
lijk leven en streven te zijn vergeten. Daarom deze 
herinnering! . 

Die post te Hoboken heeft behoefte aan nw steun 
-en-verdieut ze. Bij voorbaal dank. 

Onze strijd is helaas niet aileen offensief- en kerk
nitbreidend, nieuw terrein winnend. Ook defensief is er 
gestreden. 

Voor .enkele j aren werd onze brigade heel wat in be
weging gebracht door een opstoot gewekt door hen die 
nieuwe en vreemde leer ons traehtten 01' te dringen. 
Door Scofield, in zijn Bijbel, en anderen, is de leer van 
het oude Chiliasme in een nieuw kleed gestoken. En wal 
veel meer zegt--ontwikkeld tot een stelsel dat heel het 
systeem der ehristelijke waarheid influeneeert. 

Het is niet sleehts een speculalie o.mtrent de toekomst 
-ware dat maar zoo-doch gaat veel dieper. . 

Het grondbeginsel, dat de profetie letterlijlc moet ver
klaard, ondermijntde alan de Gereformeerde leer des Ge
nade Verbonds en des Doops, het gebruik der Psalmen, 
ja zelfs het gebed des Heeren en de opvatting der Berg
rede word! gewijzigd. Onder ons kwam het tot een po
neeren van twee gevaarlijke stellingen. De eerste was 
een wezenlijk onderseheid tussehen de N. T. Kerk en de 
geloovigen nit de Joden, de eenheid der Kerke Gods van 
aile eeuwen, zooals door de Belij denis geleerd, verbre, 



318 CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK 
-.--.---~-. ==-------

kend. De tweede stelling was dat Christus weI het Hoofd 
doch niet de Koning. der Kerk waS. Onverkwikkelijke 
strijd leidde tot de afzetting van een Dienaar des Woords 
en scheuring in een half dozijn kerken, hoewel aIleen op 
eene plaats van ernstigen omvang. 

Een tweede defensieve strijd gold het onderwijs van 
een onzer theologische professoren, Dr. R. Janssen, een 
geleerd man en uitnemend onderwijzer. Na heel wat 
agitatie en lang en breed onderzoek, te moeiIijker omdar 
de professor weigerde om voor de Synode te verschijnen, 
werd Dr. Janssen uit zijn ambt ontzet door de Synode van 
1922--eene treurige historie, die we slechts noteeren om 
U op de hoogte te houden van ons leven en streven, strij-
den en lijden." . 

Dat laatste leidt mij tot een ander Rapport voor 
't hoofdkwartier dat zeker niet minder uwe belangstelling 
zal wekken. De Duitschers hebben een spreekwoord: 
"separat marchieren aber vereint schlagen". De Prote
stantsche Kerken in ons land, door 't gevoel van solida
riteit en den steeds stijgenden nood der tijden, op re
ligieus en sociaal gebied, zoowel als door Rome's actie 
gedreven, vormden in ons land een Raad van Kerken 
(Federal Council of the Churches of Christ in America), 
Daartoe behooren nu ruim dertig kerkengroepen, ofticieel 
op evangeJischen bodem staande-samen 143,000 plaatse
lijke, kerken met twintig millioen Avondmaalgangers, 
Deze Raa'd waakt over en zorgt voor de gemeenschappe
lijke belangen der Amerikaansche evangelisehe Protes
tanten in binnen- en Ibuitenland en behartigt ook gepast 
verb and met de regeering. Zijne besluiten, binden de sa
menwerkende kerken geenszins en laten volkomen vrij
heid in zake Belij denis en Kerkregeering. Onze Kerk 
sloot zich in 1918 gedurende den Wereldkrijg bij dezen 
Raad aan. 

Er zijn natuurlijk schaduwzijden aan zulk cocperee
ren, doch wij zijn er van overtuigd dat het beter is om 
eengoed en noodzakelijk werk te verrichten door een 
onvolmaakt instrument, dan het geheel ongedaan te laten. 
Uweigen Zendings-Consulaat levert eenigszins een 
parallel, op kleiner schaal. Gemeenschappelijke Zen
dings-belangen leidden reeds vroeger tot aansluiting bij 
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den "Home Missions Council" (Inwendige Zendingsraad), 
en de "Foreign Missions Conference (Conferentie voor 
de Buitenlimdsche Zending). Bijna al de evangelische 
Kcrken, beide in Canada en in de Vereenigde Staten, be
hOOl'en tot deze lichamen die van dellberatief karakter 
zijn. In verband lnct dcze laatstgenoemde "Conference" 
arbeidt sinds jaren de "Missionary Volunteer Movelnent"., 
vrijwilligers voor de Zending, vooral onder de studee
rende jeugd, recruteerend. Onze Kerk heeft reeds om
trent 50 van zulke vrijwilligers aan de studic. Het is 
mogelijk, indien niet waarschijnlijk, dat we straks jonge 
mannen en .lange vrouwen over zullen hebben Vaal' nw 
Zendingswerk. Misschien willen uwe Zendings-deputa
ten dit weI noteeren. 

Van "interdenonlinational" karakter is iets waarin gij 
hI uwe beweging tot verruiming en verrijking van liW 

Kerkgezang belangstelt: de invoering in 1913 van eene 
nieuwe Psalmrijming voor .onze Engelsch-sprekende 
Kerken. Zij is vrueht van den arbeid van negen Gere
formeerde en Presbyteriftansehc Kerken in Noord 
Amerika en is zeer bevredigend in beide de berijming en 
de muziek. Dat nieuwe boek heeft het probleem van 
'1 Psalmgezang onder ons voor vele jaren opgelost. 

Voor een vijftal zaken verzoek ik beleefdelijk uwe 
synodale actie: 

(1) Deputatie naar onze Synodes. In 1924 komt onze 
volgende synod ale vergadering saam, 18 .Tuni, te Kala
mazoo, Mich. Ge'wichtige zaken zullen zeker worden be
handeld. De Echtscheicling-kwestie. Misschien een na
stnk van '1 .T anssen~drama. Mog'elijk het probleem der 
'~Gemeene Gratie". Komt over en helpt oTis lnet llwe 
"Deputaten te, velde". 

(2) Hoboken. Vorige Synodes (1911 en 1920) bevo
len de zaak van dit Tehuis voor Hollandsche Zeelieden 
en Landverhuizersbij uwe Kerken aan-doch er kwam 
nog zoo goed als niels van. .zou uwe Generale Synode 
willen consenleeren, dal onze Deputaten ad hoc eene cir
culaire, lnet verzoek om, ,een collecte, zenden aan U\VP: 
Kerkeraden? 
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(3) Definitief beslnit omtrent 't EcbtscheidiJigspro
bleem zal ten hoogste, worden gewaardeerd. De zaak is 
bij ons nag onbeslist. 

(4) Zoo onze a. s . .synode beslnit het werkin Argen
tinie krachtiger' dan ooit aan te vatten, oak mogelijker
wijze door 't aanbieden van arbeidskrachten - knnnen 
wij dan rekenen 01' nw krachtigen geldelijken stenn? 
Onze Kerk gar tot hiertoe omtrent $2,000-$2,400 elke twee 
'jaar. 

(5) Oak breng ik V een verzoek over van de "Home 
Missions Conncil" dat van groot gewicht is.. Het betreft 
opgave van 't adres in Alnerika, zoowel als de namen del' 
emigranten, a,m de "Home Missions Conncil, 156 Fifth 
Ave., New York, N. Y.", opdat het Protestantsche volk 
niet verstrooie. Waar een aantal Nederlanders gaan 
naar plaatsen waar geen Hollandsehe Kerken zijn en meel' 
dan eens kerkelijk verloren gaan-zon ik dit gaarne op 
uw hart binden opdat V het biL uwe Kerkeraden aanbe
vele. Ten onzent is een bnreau met effectief "follow-up" 
systeem in werking." 

Vit Art. 80 der Acta der Gen.Synode, bl. 82, blijkt wat 
werd opgemcrkt en besloten omtrent de genoemde vijf
tal zaken: 

a) Oat .reeds beslotcn werd tot deputatie naar de Sy
node van de Christelijke Gereformeerde Kerk van 
Amcrika; -

h) Oat de Synode er-geen bezwaar legen heef!, dat de 
Deputaten van genoemde Kerk voor het Tehuis 
voor Hollandschc zee!ieden en landverhuizers eene 
circulaire 'zenden aan onze Kerkeraden lllct ver- , 
zoek am va or hun arbeid in dezen een colleele te 
houden; 

c) Oat de Synode zal trachten te komen tot een be
sluit in zake het Echtscheidingsprobleem; 

d) Oat de collecte waartoe deze Synode besloten 
beef! (vgl. Art. 36) in zake Argentinie bijzondcr 
zal worden aanbevolen door Zuid Holland (zuide
!ijk gedeeHe) ; 



e) Aan de.Deputaten voor de correspondentie met de 
Buitenlandsche Kerken op te dragen, aan de 
Kerkeraden te vragen of zij zorg willen drag en aan 
hen opgave te do en van het adres in dy nieu'ive ,",ire

reld der uit hun midden vertrekkende ledcn. 

Er bestaat zeker gezonde hoop dat de genoemde b'2-
sluiten zoowel als 't optrcden in betrekking tot de drie 
zaken hierboven gereleveerd, niet zonder invloedzijn op 
ons eigen kerkelijk leven zoowel met name op onze jlOsi
tie tegenover Geheime Genootschappen. , 

U dankend voor de opdracht, heilbiddend, 
HENRY BEETS. 
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. BIJLAGE . XII 

REPORT OF THE REPRESENTATIVES ON THE 
FEDERAL COUNCIL 

To the Synod of 1924, 

DEAR BRETHREN: 

We take pleasure in rendering you our report, as your 
representatives on the Federal Council. 'I'he Revs. J. Dol
fin and J. Timmennan. Were duly appointed by the 
Federal Council as members of its Executive Committee. 
The Rev. Beets was put on the list as vice-president repre
senting our denomination. He also acted as alternate of 
the Rev. Timmerman, who was unable to attend any of 
the meetings of the Executive Committee, so that this re
port is prepared by the two representatives who attended 
the Executive Committee meetings. On other important 
committees we have also been asked tp act, but time and 
distance kept ns from actual attendance. 

On the basis of what we have seen and heard while 
attending two of the annual meetings of the Executive 
Committee, allow us to say that we were greatly surprised 
at the extent of the activity of the Federal Council. It 
has done what' we consider a very important work in 
opening a central bureau of relief for the evangelical 
churches of Europe at Zurich, Switzerland, a bureau 
which serves as a clearing-house for all the Protestant 
churches of Europe. At the present time the resources of 
many of these bodies are so fearfully depleted. Religious 
minorities are under hard pressure. The lot of the chil
dren is heart_rending. Four-fifths of them in certain 
cities are under-nourished and nearly half of them tuber
culous. Tbe people sit down in discouragement if not in 
despair. So you will realize that the organization of an 
efficient bureau was a great necessity. It has already 
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rendered considerable service in the following countries: 
Anstria, 13elginm, Bnlgaria, Czecho-Slovakia, Esthonia, 
Finland, France, Germany, Hnngary, Italy, Jugo-Slovakia, 
Latvia, Lithuania, Poland, ROlunania, Russia, ,Spain, and 
Ukraine. It is planned that in these countries home mis
sionary work will he aided; evangelical hospitals and 
deaconesses' homes helped; the most urgent repair of 
church buildings will be taken care of; pastors' support 
and children's relief; preservation of evangelical schools; 
aid for the Evangelical Press; as well as help for retired 
ministers or' their widows, and for theological students 
and Ohristian students' homes. All these things are 
covering real wants, and pressing needs, and may prevent 
innumerable institutions from falling into destruction 
and families of church workers into hunger and despair. 

The Council has been active considerably in helping the 
Protestant churches of France and Belgium in the. de
vastated region to provide places of worship. The Rus
sian situation was gone over carefully, and in behalf of 
the orphans and refngees in the Near East effective co
operation was given to the Near East Relief, especially 
in the emergency situation created by the Symrna 
disaster. . 

Bnt extensive and necessary as this work was regard
ing suffering fellow-believers abroad, mnch more exten
sive is the work of the Federal Conncil at home. The 
Council has been very outspoken in its standing against 
the Ku Klux Klan. It has helped to bring about a better 
'understanding betweeil representatives of the Negro and 
of the white races. A typical example of the influence of 
the Council is seen in the well-known history of the Gov
ernment cancelling an order to have OUr combined fleets 
assemble at the Panama Canal, since it was brought to 
the attention of the men heading the- Comicil that great 
forces of iniquity had been bringing thonsands of fallen 
women to the Panama region to prey on OUr sailors. 

An important part of the work of the Council consists 
in providing church buildings and workers for the drift
ing people of the four congregations in the Canal Zone, 
at the "cross roads" of the world, where strong Roman 
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Catholic influences are rearing impressive cathedrals and 
Protestantism is compelled to show a· united front. 

The Yearbook of the churches gotten ont by the Coun
cil is a meritorious production. The fact that the Council 
is ever watching that our Government will not slacken 
as to providing the full nnmber of Army and Navy Chap
lainsallowed by the law, that also is something to be 
considered. 

The annual report of the Federal Council of the Churches 
of Christ for 1923 gives a full account of the activities at 
home and abroad of the Council. While attending the meet
ing at Columbus, Ohio, we were especially impressed by 
two addresses given. The first one was by Dr. Robert E. 
Speer, the president of the Council. He brought ouf in 
the first place that if the Federal Council is to render that 
help to the churches which they need and which it ought 
to render, the .denominations themselves must discern 
more clearly than they do just now what is the business 
of the ehurch; what its duties are and what its problems. 
In the second place, in order that the Federal Council 
may hetter serve the churches it was considered desirable 
that the churches could cultivate and cherish a sense of 
ownership over the Council and exercise an actual con
trol. In the third place the denominations w.ere requested 
to actually utilize this Council for their collective tasks 
and for the new common duties which arise, instead of 
leaving these to individual, independent, undenomina
tional agencies. 

The second address to which we alluded, and which 
strongly impressed us, was on "Cooperative Christianity 
·in Action", by John M. Moore, Chairman of the Adminis
trative Committee of the Federal Council. Christ's in
compar>lb1e story of the Good Samaritan was taken as 
illnstrating the work which the Federal Council of the 
Churches of Christ in America is trying to do through co
operative action. In a report entitled,' "A Review of the 
Year", it was brought out that the Couneil has proven to 
be: (1) A greatly needed clearing-house for information 
on matters of vital eommon interest; (2) an indispensa
ble center of coordination in fields where the denomina
tions are at work; (3) a pioneer agency in carrying on in 
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behalf of the denominations new types of work, for which 
they have as yet no special agencies of their own; (4) an 
organ of commnnication and cooperation with other im
portant agencies national and· international, inclndingthe 
Federation of Cbnrches now arising in foreign lands, 
largely as a resnlt of snccessfnl experience of the Federal' 
Council in America; (5) ,m agency for developing organ
ized cooperation among the chnrches of local commnni-
ties thronghout the country. ' 

It will be seen by perusing the Minutes of the Execu, 
live Committees that the work of the Council practically 
limits itself to the promotion of things of common de, 
nominational interest withont in any way binding de
nominations or interfering with their church government 
or church doctrine. Of necessity,the Council limits itself 
to these malters and no one ought to deny that it has 
found for itself a wide territory, a regular "No Man's 
Land", neglected by all denominations, or practically so. 

In view of what has appeared in several papers as to 
the religious views of the men heading the Couucil, we 
feel compelled to say that it is very nnfair to hold the 
Council responsible for all the utterances connected with 
the various commissions and their spokesmen. Officially 
the Council acts only' once a year through its Executive 
Committee and every four years as a Council in plenary 
session. We should 'also bear in mind, as expressed bv 
the Editor of the "Cbristian Observer" of the strict South
ern Presbyterian Church, Dec. 5, 1923, that "while many 
mistakes have been made by several of these commis
sions", it ml.lst be remembered also that no actions of the 
Council itself, much less reports made by commissions, 
are binding upon anyone of the constituent churches 
until they have been approved by the' supreme judicatory 
of that church," "This", the Editor continues, "makes 
the Federal Council practically a voluntary association 
of Protestant churches for mutual cooperation and help. 
It is in no sense a separate church and its deliverances 
have no ecclesiastical authority. Suoh a voluntary asso
ciation may be helpful in many ways without its every 

. action being fully approved of by the 'churches that are 
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cooperating in it. It could not be expected, of course, 
that Presbyterians, Baptists, Methodists, and other de,
nominations, would absolutely agree on every phase of 
doctrine and work. No one could expect the Southern 
Presbyterian Church to dem"nd that the Council should 
adopt the Westminster Confession of Faith and the Pres
byterian Book of Church Order, yet there are certain 
fundamental truths in which all Protestant bodies that 
compose the Council agree, and the Council renders a 
splendid contribution to, the cause of Cbrist's Kingdom 
through mutual conference and ·cooperation." The Editor 
conclndes: "Of course arguments against this Council 

, proceed largely upon the assumption that the Council is 
an organization with authority to make pronouncement 
au doctrinal matters, but the constitution of the Couucil 
forbids such action." This presentation of the matter also 
is ours. We view the Council as in reality being for de
nominations what preachers' conferences in our large 
cities are for our ministers. Many of our preacbers be
long to these conferences without in any way assuming 
responsibility for all what these conferences may say 01' 

do. By the same token it would be unfair for us, belong. 
, ing to such an interdenominational conference, to bold 

ourselves responsible for all fhat is said or done by the 
various parties connected with the Council. 

Fuially, as to the make-up and activity of the Council 
,in so far as its Executive Committee in its December, 1923, 
session is concerned, allow us to quote from another 
number ,of the "Ohristian Observer", Feb. 6, 1924. In an 
article written by the Rev. George Snmmey, D. D., we 
are told: "It was noteworthy that in all allusions to 
world problems and the best means of settling them, the 
fundamental fact was set forth that only the Gospel of 
Christ is the power of God for the solution of these prob
lems. That Christ is the world's great need and that the 
task of the Church is to give Him to the world that needs 
Him and that the hands that would wield earthly power 
should he made clean through Him. The same principle 
was constantly applied also to the prohlcms of employel: 
and employee of industrialism' and kindred matters." Dr. ' 
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Summey continues: "Taking it altogether this meeting 
justifies our church in its determination to continue its 
representation in the Council. ... The Council gave re
newed evidence of its desire to maintain the right of God's 
Word and the mission of the Church. There were a few 
persons present who were known to have wrongviews as 
to fundamental principles - not 'fnndamentalism' as a 
slogan or a name for a party-but their voice was not 
heard. Individual addresses now and then may have run 
into what we regard as forbidden ground, but that is com
mon to all large assemblies, our own not excepted." Dr. 
Summey concludes: "As an expression of the unity of 
God's people of nearly all the churches in this country, 
as an agency for active cooperation among them in activi
ties not practicable for them as separate bodies or from 
which by the very principles of the Church she is pre
cluded, but which she cannot neglector do without, the 
recent meeting clearly showed that the Council is more 
and more useful to us and deserves by its manifest and 
increasing care in respect to entering upon forbidden 
ground or assuming undue authority, to be trusted and 
to be generously sustained." 

These quotations from Dr. Summey are the more note
worthy because, as the Editor of the "Christian Observer". 
stated, Dr. Summey "at one time opposed the Assembly's 
afmiating with the Council, but after a thorough study of 
its work several years ago, he has become convinced that 
our Southern Presbyterian Church ought to remain a part 
of the Council aud ought to strive to be of service to the 
other evangelical churches of our land." 

Finally, allow us as your representatives, to make the 
remark that if it is wrong for us as a denomination to be 
affiliated with a voluntary organization of this kind, then 
it must also be a matter of considerable objection that 
our pastors affiliate with General Ministerial Conferences, 
and that our students are allowed to attend the meetings 
of the Missionary Volunteers since men of influence in 
the Council are usually present at meetings of the Volun
teer body. And that objection applies with equal force 
to our affiliatio.n with the Home Mission Council and 
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Foreign Missions Conference, since our representatives 
on these bodies are constantly in touch with the leading 

, men of the Federal Council. 
Submitting ,this to your prayerful consideration, 

Yours respectfully, 
JOHN DOLFIN 

HENRY BEETS 

J, TIMMERMAN 



ACTA SYNODI 1924 329 
-----"""'-

BIJLAGE XIII 

REPORT OF DELEGATE TO THE AMERICAN 
BIBLE SOCIETY 

To the Synod of the Chr. Ref. Church, 
Kalamazoo, Mich., 1924. 

Esteemed Brethren:-
Synod of 1922 renewed its recommendation of the work 

of the American Bible Society as worthy of the hearty sup
port of our churches (Acta, 1922, Art. 34, VIII). This has 
not been in vain. The gifts from Christian Reformed 
Churches have shown a very substantial increase during 
1923. _ The total received, according to figures supplied by 
General Secretary Frank H. Mann, was $2,424.90 as com
pared with $1,371.00 in 1922. The gifts were nearly 
doubled in 1923. 

N evel·theless, from statistics obtained from all our 
Classical Treasurers, your delegate finds that only 73 con
gregations gave for this cause during 1923, out of a possi
ble 253. 

Here follows a list of the Classes and the number of 
congregations that contributed during 1923. The figures 
in parentheses give the number of congregations in each 
c1assis. 

Grand Rapids East ________ (25) _____ " _______ ._ 7 
Grand Rapids West _, ______ (23) _______________ 16 
Hackensack _________ _ ( 5) ________________ 0 
Holland _______ (13) ______________ 7 
Hudson- ________ ________ (13) ________________ 11 
Illinois ___________________________ (30) ______ 7 
Muskegon _______________ : ______ (27) _____________ 2 
Orange City ___________________ (27) ______________ 1 
Ostfriesland ___________________ (16) _______________ 5 
Pacific _____ __________________ (16) ____________ 4 
Pella ________ ____________ (22) ______________ 4 
Sioux Center _________________ (19) ________________ 4 
Zeeland _________________________ : __ (17) ________ . ______ 5 

Total 253 73 
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Less than one-third of our churches gave for this cause 
during 1923. One classical treasurer writes: "1 am some· 
what ashamed that our Classis did not do more for this 
worthy cause. What is mission work or in fact any kind 
of work, without the Bible." 

All the Scriptures in Navajo are printed by the Ameri· 
can Bible Society. All of China is covered in the ,supply· 
ing of Scriptures by this Society. Jukao, the headquarters 
of our missionaries is not far from the headquarters of the 
American Bible Society in Shanghai and their Sub-Agency 
up the river at Nanking. 

Our Reformed brethren have given this Society a place 
in their budget for $12,000 annually, which is one per cent 
of their total benevolences. Comparing the two churches 
in strength of membership, the Christian Reformed Church 
should contribute at least $5,000 annually on the above 
basis, and surely this is not too much for world-wide Bible 
distribution, the foundation for all mission work. 

Your delegate attended the annual meeting of the 
Advisory Council of this Society in Nov. 1922 and can 
assure Synod that the funds received from the churches are 
carefully and wisely administered and that the advice of 
the delegates from the churches is appreciated. 

Your delegate recommends that Synod again suggest 
that a definite place in the budgets or schedules of offerings 
be given by all our churches for the work of the American 
Bible Society. 

Respectfully submitted, 
LEONARD TRAP. 



ACTA SYNODI 1924 

BIJLAGE XIV 

REPORT ON GRADED SUNDAY ScHOOL 
LESSONS 

To the 1924 Synod, 
REVEREND· BRETHERN : 
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The "Acta der Synode" 1922, page 152, Art. 58-2, reads 
as follows: 

"Commissie voor het Opstcllen van Graded Sun
day School Lessons: H. Keegstra, J. M. Van de Kieft, 
K. Bergsma en M. Van Vessem." 

Reference is made to "Acta 1920," pp. 13 and 94. The 
Classis Grand Rapids East proposed the appointment of 
a committee to devise ways and means for obtaining aJ)
nually a series of Sunday School Lessons. Grand Rapids 
West requested that provision be made to furnish our 
Sabbath schools with a Graded Lesson Co.urse suitable to 
our peculiar church life. 

Your Committee has the following to report: 
After a very careful study of the matter, it is impossi

ble for us to present to your body a series of Grfrded Les
sons suitable for our Sunday Schools. To a man we ar
rived at the conclusion that the International Lessons 
ought to be followed by the .Sunday Schools. This also 
excludes the "Whole Bible Sunday S~hool Course" 
adopted by the so-called Fundamentalists, which we find 
both· untried and, with an eye to our catechetical teach
ing, unnecessary. 

From a well directed canvass (see "The Sunday School 
Times," April, 1922), the final results brought out these 
facts, namely, that of 457 Sunday Schools, 446 preferred 
·the uniform lesson& and but 11 the graded; also, that 172 
schools had returned from the graded to the uniform; 
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that 214 still using the graded ackuowledged not to be 
satisfied with them. 

The followiug considerations seemed to us so over
whelmingly against the frdoption of a Graded Lesson Sys
tem, as to convince .. us that to leave the Uniform System 
would be a fatal mistake. 

(1) To 'drop the International and adopt a Graded 
System would cut off the abundant supply we have of 
Lesson Helps. For the.5unday School as a whole it would 
be impossible to make good such a loss of material. 

(2) 'I'he Graded ,System would put out of existence the 
Teachers' Meeting that is made possrble by the Uniform 
System. Small Sunday Schools would not be able to meet 
the requirements of a teaching force for a Graded System 
and all the Schools would miss the unity in the teaching 
of the lesson trulhs if such a System is adopted. Our day 
ulld time, more than ever before in,history, requires this 
unity, and we need this added preservative for the in

. struetion of our covenant youth against the perils of 
liberal teaching with which the air is full. 

(3) Where we insist on preparation in the home, the 
Graded System would make this home study next to im
possible, whereas the Uniform Lesson System lends itself 
to a unity of study in the home and allows the parents to 
fulfill his and her duty, a task of which we may not rob 
them. 

(4) Taking it for granted that our covenant children 
are taught in the Christian schools and in the catechetical 
classes, it would naturally follow that the Graded System 
must lead to a triplication of effort and work. The Graded 
System smacks too mneh of schoolwork; the idea of 
school becomes too predominant; Ihe necessity of expert 
teachers cannot be overlooked, and the parent is robbed 
of a privilege and task because of the impossibility to help 
prepare the children for the many grades. 

(5) The International or Uniform Lessons do not ex
clude grading, for we have wherever practicable the divi
sion of Adult, Intermediate, Senior, Junior, and Primary 
classes. 'I'his makes the Teachers' Meeting possible; it 
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makes possible the acquiring of teachers; it gives the op
portunity for home study; it leads to unity of the truths 
taught; it fits in with the smallest and largest of schools. 

(6) To thus far we have 'had onc point of contact 
through the International Series with the American 
churches. This may be considered asmcrely s~ntimental, 
but let us not forget that our American children, even 
though it be subconsciously, feel this tie that.binds them to 
the children of other denominations. Isolation may be 
a necessity with an eye to our distinctive interpretation 
of the Truth, but it is not so when we tbink of the chil
dren of the country gathered around the Blble studying 
the same portion of the infallible Word of God. 

(7) We wish also to add the undeniable fact, thilt on 
the whole where chnrches have adopted the Graded Sys
tem, thcre exists more or less dissatisfaction. Prominent 
men in the Sunday School world criticize it aud advise a 
return to the Uniform International Series. 

Brethren! From tile above it is clear that your Com
mittee could not come to you with a schedule for Graded 
Lessons. Without a dissenting vote we Gould not con
scientiously do otherwise than present Qur position. We 
shall not be offended if your Synodical Committee upon 
receipt of this report, appoint another committee willing 
to present to you their work on "het opsteIIen van Graded 
Sunday School Lessons." 

Appreciating the honor of our appointment, with 
prayer for the guidance of the Holy Spirit in all your de
liberations, 

Your Committee, 
H. KEEGSTRA. 

J. M. VAN DE KIEFT 

L. J. LAMBER'fS 

K. BERGSMA 

M. VAN VESSEM 
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BIJLAGE XV 

PROPOSED ARTICLES OF'ASSOCIATION 
of the 

CHRISTIAN REFORMED CHURCH OF ............................... . 

(See p. 94, Acta 1924, concerning changes, etc.) 

We, the nndersigned ....... · ...................... . 
desiring to become incorporated nnder the provisions of 

.................. , do hereby make, execnte, and adopt 
the following Articles of Association, to wit: 

First, The name assumed by this corporation, and by 

which it shall be known in law, is ..................... . 

Christian Reformed Church of. " ........ , ............. . 

............... '.' ................. . 

Second, The location of said Church or society shall 

be in ... , .......... , ......... , County of. ............. , 

and State of ..................... . 

Third, The time or which said corporation shall be 
~reated, shall be ................ years. 

Fourth, The members of said Church or society shall 
worship and labor together according to the discipline, 
rules and usuages of the Christian Reformed Church as 
from time to time authorized and declared by the Synod 
of said Christian Reformed Church. 

Fifth, We recognize, as the fundamental principles of 
our Ohurch, in Doctrine and Government, the Bible as 
the infallible Word of God, the Formulas of Unity of the 
Christian Reformed Church,. and the Church Order, as 
revised by the Synod of the Christian Reformed Church 
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of 1914, and amendments or additions thereto as lUay be 
made by subsequent Synods. The said Formnlas of Unity 
are: 1st, The Thirty-Seven Articles of the Belgic Con
fession of Faith; 2nd, The Heidelberg Catechism; 3rd, The 
Five Articles against the Remonstrants. 

Sixth, We irrevocably appropriate to the maintenance 
of the above mentioned Formulas of Unity and Church 
Order, snch real and personlll estate as this Church now 
has or may hereafter acquire, and declare that to these 
o'hj ecls alone it shall be applied. In case of any de
parture from the above-established Formulas of Unity 
and Church Order by any portion of the Church or con
gregation, such estate shall be held and enjoyed exclu
sively by those who adhere to said Formulas of Unity 
and Church Order herein declared and established as the 
basis of our Church and congregation, and applied for 
above-named objects. 

Seventh, Any person elected to the office o( Elder or 
Deacon in said Church according to the Church Order 
(Constitution) and usage of the Christian Reformed 
Church, and the Pastor, if there be one, shall become and 
be a member of the Board of Trustees of said Church, 
'and the corporate functions of all offices shall cease on 
the vacation of the ecclesiastical office, but a vacancy in 
the office of Pastor shall in n'o way affect such Board of 
Trustees. 

Eighth, Said Trustees may have a common seal and 
alter the same at pleasnre, and shall take into possession 
and custody all the temporalities of the Church, and shall 
.make rules and regnlations for management thereof, 
whether the same shall consist of real or personal estate, 
and whether the same have been given, granted, be
queathed or devised directly or indirectly to such Church 
or to any person for its use. 

Ninth, Said Trustees ~hall have the power and anthor
ity to bargain, sell, convey, mortgage, lease or release any 
real estate belonging to said Church or held by them as 
such Trustees, and to erect churches, parsonages; school
houses and other buildings for the direct and legitimate 
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use of such Church, and to alter and repair the same, and 
to' fix the salary of its minister or ministers (if, at any 
time, there be more than one), or anyone in its employ; 
Provided, That no such purchase, sale or conveyance, 
mortgage, lease or fixing of salaries shall be illade unless 
the affirmative vote of a majority of the members of this 
Church organization, of which said Trustees are officers; 
shall he obtained at a meeting of such members of this' 
Church or congregation present and entitled to vote, dnly 
and specially called for that purpose by notice given for 
two successive Sundays at the usual place of meeting next 
preceding such meeting; Provided, further, That no sale, 
mortgaging or conveyance shall he made of any gift, 
grant, or donation, conveyance, devise or bequest, which 
would be inconsistent with the express terms or plain in
tent of the grant, donation, gift, conveyance, devise or 
bequest. 

Tenth, The said Trustees may at auy time hereafter, 
by the affirmative vote of two-thirds of the Trustees, 
amend these Articles of Association in any manner not 
inconsistent with the provisions of Articles Fourth, Fifth, 
and sixth hereof; Provided, That before such amendments 
shall become opemtive, a vote in favor thereof of at least. 
two-thirds of the members of this Church organization, 
present and entitled to vote, shall he obtained by said 
Trustees at a meeting of the memhers of this Church 
especially called for that purpose, and of which notice 
has first been given as is also provided for and required 
in Article Ninth hereof, and the requirements of the 
statutes of this State shall be fully complied with. 

IN WITNESS THEREOF, We the parties hereby asso
ciating for the purpose of giving legal effect to these Arti
cles, hereunto sign our names and places of residence, at 

the .................. of ................... , County of 

................... , and State of ................. , this 

...... day of. ......... A. D., 19 .. .. 
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'Ve, the undersigned, the President and Secretary of 

the Board of Trustees of the ......................... , 
do hereby certify that at a meeting of said Cburch held 

on the. . . . . . . . . . . . . . . .. at the regnlar and usual place 
of meeting the foregoing Articles of Association were 
adopted as the Articles of Association of said ..... , .... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , and that the said adoption of said 
Articles of Association were sanctioned and approved by 
a majority of the members of said Church and congrega-

tion, present and entitled to vote, being .. .- ............ . 

members of the .... " ................ members present; 
that pnblic notice of said meeting was duly given for two 
successive Sabbaths next preceding the date of such 
meeting. 

In testimony wherof, we have hereunto suhscribed 

our names this... . .... day of. ....... , A.D., ........ . 

President 

Secretary 
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BIJLAGE XVI 

REPORT "STAR OF HOPE MISSION" 

To the Synod of the Christian Reformed Churches. Con
vened at Kalamazoo. Mich .. June 18. 1921/. 

REVEREND AND ESTEEMED BRETHREN: 

The Committee appointed by Synod of 1922 (Acta, 
Art. 34, VI, a) to gather information concerning the Star 
of Hope Mission submits the following report: 

(1) The Ownership of the Star of Hope Mission and 
the Guarantee for Its Continuance. 

The properly of the Star of Hope Mission is at present 
held by Mr. Peter Stam as Trustee. Mr. Stam has satis
fied the proper authorities that his Mission is' not con
ducted for personal gain, but for religious and philan
thropic purposes, s'o that the Mission property is tax ex
empt. Mr. Stam in his last will and testament has stipu
lated that in case of his death the Mission is to be trans
ferred to a corporation, which corpora~ion then is to pay 
for the Mission property only the amount of its value 
which exceeds $15,000. Furthermore, that this corpora
tion may never dispose of this property of the Mission, 
except for the purpose of replacing a Mission property 
of equal or better value. 

Recently the Mission was incorporated. This was con
sidered desirable for different reasons. First, plans exist 
to extend the Mission to neighboring cities. Second, this 
incorporation will facilitate the receipt of bequests.' 
Third, Mr. Stam desires that the transfer of the Mission 
property is made during his lifetime. The act of incor-

, poration is signed by Mr. Stam and four of his relatives 
who are more or less interested in the Mission. This or
ganization is to be enlarged in the near future so that, the 



ACTA SYNODI 1924 ,,339 

Mission can be transferred to this organization with the 
necessary stipulations for the future. 

(2) The character of the Teachings of the Mission. 
The Mission is an undenominational mission. The 

sole aim of the Missionary and his helpers is to have the 
teachings to be Scriptural in regard to the great fundae 

mentals. To attain this purpose it is the aim of the Mis
sion to have .Bible teachers and speakers who believe in 
the verbal inspiration of the whole Word of God. B~ing 
an undenominational Mission, its teachings are neither 
Reformed nor Baptist in character~to have its teachings 
so would make it a denomimitional Mission. Consequent-

" " ly its speakers hold different views ou these subjects. Mr. 
Starn says: "Personally I do not lean to baptism by im
mersion~although some of the workers of the Mission 
do. On the other hand I personally believe "in the pre
millennial coming of the Lord Jesus Christ. I long for 
His return to set this present evil world right~but again 
some of the speakers do not hold to this view." Although, 
according to Mr. Starn, the Mission is not denominational, 
its teachings are Christ, His cross, His blood, His death, 
His resurrection, His ascension, and His return for His 
Church and a glorious future for Israel (the Jews). Mr. 
Starn says: "We have no time to fight or quarrel about 
deilOminational differences." ~'Wordly entertainlnents~ 
amusements, and methods of money raising are abso
lutelyprohibited." 

Mr. Starn does not belong to any church now. He 
spends all his time in working for the Mission. He con
siders it impossible to attend a church. Mr. ,Starn used to 
be a member in the Third Christian Reformed Church 
of Paterson. Since, however, he changed his views with 
respect to doctrine and practice, he did no~ longer feel 
at home there. He withdrew himself from the church 
without resigning his membership. The consistory has 
finally erased the name of Mr. Stam 'from the roll because 
of his neglect to use the means of grace, as was announced 
in our church papers some time ago. 
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(3) Financial control of all receipts and disbllrse
ments; reglliation of salaries and of other disbllrsements, 
n. I. whether this control is in the hand of one of more 
persons, or of a committee, or of a society or some other 
body. 

The financial control is entirely in the hands of Mr. 
Stam. Fonr of the mission workers are Baptists, two 
Christian Reformed, one Polish Evangelical, one Re
formed, seven of them are without any church connec
tions. Mr. Stam belongs to the last named class. Also 
five' of his relatives. Mr. Starn and five others do not 
draw any salary. Those other five are relatives of Mr. 
Starn. Other workers receive a weekly salary of $12.00, 
$15.00, $18.00. One' receives $40.00 monthly. Another 
worker receives $110.00 per month. This last .one is the 
Assistant Snperintendent. Mr. Stam is Snperintendent. 
There are still other workers of the Mission. Some who 
help during the summer season, and in street meetings. 

Moneys received from Christian Reformed circles dnr
ing 1921, $4,965.98; dnring 1922, $2,471.31; during 1923, 
$3,341.58. Not all donators mention their church affilia
tion. Otherwise these sums might be ;higher. 

(4) Synod also instrllcted the Committee to ask Mr. 
Stam on which conditions he wOllld be willillg to have 
the' Mission transferred to' the Christian Reformed 
Chllrches. 

The Committee did not execute this part of its task. 
Considering the reports of classical meetings with respect 
to this Mission; and the annonncement of the consistory 
of the Third Church of Paterson recently; and finally the 
declarations of Mr. Starn as given largely in this report, 
the Committee expected the proposed negotiations to be 
futile. 

Humbly submitted by the Committee, 
J. TIMMERMAN 

W. P. VAN WYK 
ABRAHAM PETERS 
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BIJLAGE' XVII 

REPORT ENGLISH SERMON COMMITTEE 

To the Synod of the Christian Reformed Church, 

HONORABLE FATHERS AND BRETHREN: 
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In behalf of the Committee appointed to provide, for 
English mimeographed sermons suitable to 'be used in 
our reading services I have the pleasure to report as 
follows: 

The Committee after its appointment has sent out 
some forty-five letters to ministers to furnish one or two 
sermons suitable for the purpose. Abo,ut fifty per cent 
of those to whom a letter was addre~sed replied that they 
were perfectly willing to comply with the request. 

The Committee however has received only nine ser-
111011S. 

These sermons were copied and mimeographed as 
soon as possible after receipt. As soon as some of them 
were ready for distribution, announcement was Iuade. in 
The Banner calling attention to the fact that these ser
mons were obtainable. 

The response to the annoullCClnents, however, was 
very small. Only a few of the various congregations 
availed themselves of the opportunity. 

A couple of the smaller cougregations in the far West 
sent in a standing order for as many sermons as were pre
pared as soon as ready. Others sent in an occasional 
order. 

Approximately one hundred copies of the various 
senTIans were sold. 

On account of the apparent small demand for these 
sermons the Committee did not feel justified in mimeo
graphing these sermons, in quantities and consequently 
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the cost per sermon came quite high. They were sold for 
from 35 cents to 50 cents each. 

Due to the expense in getting out these sermons and 
the apparent lack of demand for them your Committee 
has come to the conclusion that there is no urgent neces
sity for getting out sermons in this manner. 

The receipts and disbursements are \IS follows: 

RECEIPTS 
, From Rev. 1. Vim Dellen, Treasurer Home Missions General 

Fund ..................... : ................................................................. $150.00 
For sermons sold.......................................................................... 4.4.65 

Total ............................................................................ $194.65 

DISBURSEMENTS 

For sermons furnished by ministers at the rate of 
$5.00 per sennon .................................... : ........... $ 45.00 

Fo.r stencils, papers, and postage~........................... 28.35 
Refund for sermons returned.:.................. .............. 3.15 
Expense stenographer for copying and mimeo-

graphing ................................................................ 25.00 

Total disbursements .. : ............................... $101.50 101.50 

Balance on hand .......................................................... $ 93.1& 

Respectfully submitted, 
R. VAN NOORD, 

Treas. of the Com. 
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BIJLAGE XVIII 

REPORT OF THE COMMITTEE ON IMPROVEMENT OF 
CATECHETICAL INSTRUCTION 

, Honorable and Esteemed Brethren in Christ! 

Your Committee, appointed by the Synod of 1922" to ' 
study the problem of Catechetical Instruction, which con
fronts our churches everywhere, $ubmits to you for your 
consideration the following report: 

PRELIMIN,ARY REMARKS 
The instructions, which your Committee received, are 

found in Acta Synodi 1922, Art. 37, XII; which we quote 
here in full: 

"The Classis of Grand Rapids East, taking into consi
deration: 

(1) "The great importance of catechetical instruction 
for the youth of our churches; 

(2) "The dangers that threaten this instruction in our 
country; 

(3) "The possibility that we ourselves enhance these 
dangers if we neglect to improve upon our catechet
ical' instruction; 

Kindly and earnestly petitions Synod to appoint a Com
mittee to study the problem presented by this instruction, 
and suggest ways and means, by which: 

a) "We may obtain greater unity in the subject-matter 
of catechetical instruction; 

b) "A graded system may be introduced that is 
adapted to the gradually increasing intellectual, 
moral and spiritual needs of the children; 
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c) "A transition from one class to another may be reg
ulated accordingly, and 'no longer determined 
exclusively by age; 

d) "The method of instruction may be brought into 
greater harmony with what may be regarded as 
ideal in this respect; and 

e) "The suggested improvements (with which we hope 
the Committee will come) may be carried out and 
may be made effective in all the churches of our 
denomination." 

Synod decided to appoint a Committee, 
" .... die het probleem, in de instrnctie van Classis 

Grand Rapids Oost genoemd, bestudeere, en de e.k. Synode 
met een welomschreven rapport diene, in aansluiting aan 
het rapport van 1912." , 

From this your Committee concluded, that the Synod 
considered the Catechetical Instruction of our youth, and its 
present status, a problem indeed; and further, that the 
Committee is expected to work out a plan, and suggest im
provements, along the lines indicated by Classis Grand 
Rapids East. And while this task was extremely difficult, 
the fact that your Committee as a whole was in entire 
accord with the ideas embodied in the motion of Grand 
Rapids East, made our work considerably easier and more 
pleasant. 

It was thought best that each member of the Committee 
should individually study this problem for a while. Also it 
was decided, that the opinion of about fifty ministers and 
leading elders. should be obtained. In November1922, a list 
of six questions, bearing on this problem, was sent to fifty 
men, and they were urgently asked to answer those ques
tions, and to voice their opinion. The main result of this 
was, that your Committee became more than ever con
vinced, that the CatecheticaI Instruction is a tremendous 
problem. 

At a later date, and after some correspondence between 
the members of your Committee, a meeting was held to com
pare our individual notes and come to a definite plan. The 
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material embodied in this report was then agreed upon. 
Each member of the Committee was assigned to compile the 
material for a certain part of the report. The'Rev. Johan
nes Groen, president of the Committee, agreed to do an im· 
portant part of this work ; but this esteemed and able 
brother was called home to a higher task. If any of his 
thoughts were already transmitted to writing, we have not 
the privilege of knowing. However, we hope that some of 
his ideas, as embodied in this report, may bear rich fruit 
for the improvement of Catechetical Instruction. • 

I. THE PROBLEM 

It can not be emphasized too strongly, that, to maintain 
the Catechetical Instruction of our youth in such a manner 

. that it actually amounts to' anything, is a very serious prob
lem. And year by year this problem has increased in 
seriousness as year by year the dangers that threaten it 
have become more numerous and more pronounced. 

Of course, if, as some have claimed, Catechetical In
struction is not a decided necessity; if the religious instruc
tion of our youth can be properly maintained without the 
catechetical method of instruction; then, there is no prob
lem at all. But we trust that it needs no argument, that 
Catechetical Instruction is by far the best method of 
instruction, and an absolute necessity for the indoctrination 
of our youth. We quote here from the "ble report of the' 
Committee on Catechetical Instruction of 1912, since it sets 
forth very clearly what is also our conviction on this mat
ter: 

"The necessity and great importance of Cate
'chetical Instruction for the spiritual welfare of our 
church is among us beyond dispute. But we would 
be wilfully blind, should we not perceive, that Cate
chetical Instruction is threatened by grave dangers. 
We live in a country where official (ambtelijke) 
instruction of the youth of the Church is not desired 
(niet in trek). In regard to Catechetical Instruc
tion we as a Church will stand more aud more alone 
in the religious world of America, Instead ofarous-
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ing other Churches to jealousy, so that they follow 
us, we are apparently more and more in danger of 

being influenced by others, and of losing what we 
have in following them." 

1. Lack of Unity in Subject-matter and in Method 
Whatever may be our individual opinion concerning the 

status of Catechetical Instruction today, we are surely all 
Ilgreed on one point: that the past twelve years, since the 
above statement was written, has seen no improvement. 
While the dangers that threaten this instruction are rapidly 
increasing, not much has been done to improve the situa
tion. 

Laudable efforts have been made by some individuals to 
make improvements; yet, while in some instances conditions. 
seemed to have improved loeally, these efforts have done 
more harm than good for the Church as a whole. There has 
been a continual·increase in the variety of question-books 
used; with the result that year by year there is among us 
less unity in subject-matte>·. • 

Also, there are so many methods of instruction in vogue 
just now, that hardly any semblance of unity is left among 
us in that respect. Each catechist follows the method of his 
individual preference and taste; while some seem to have 
no particular method at alL 

All this, especially when a change of catechists occurs, 
or when children move to another piace, has a deteriorating 
effect upon Catechetical Instruction. And this not only in 
particular local churches, but throughout our Church as a 
whole. Old and young are losing confidence in, and respect 
for this instruction, largely on account of this lack of unity 
in subject-matter and in method. . 

2. Lack of Tact and Interest of Some Catechists 
Next to this serious lack of unity, with its inevitable 

detrimental results, there is also, it seems to us, a sad lack 
of tact, and even of interest in Catechetica! Instruction on 
the part of some, whose sacred duty it is to give this instruc
tion. 

We hardly know whether it is part of Our task, to look 
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. at the problem from this angle; and we feel that we should 
speak very guardedly on this point. Yet, while we shall 
refrain from detailed comments, our impression is, breth
ren, that right here we touch upori a phase of the problem, 
that is far more serious than the oft-mentioned and much
emphasized indifference of our youth. In fact, we are quite 
firmly convinced, after serious study of the whole problem, 
that, if all catechists were faithful and tactful, serious and 
wise in the performance of their sacred task, a great deal 
of what has made Catechetical Instruction a problem among 
us, would not have been a problem at all. 

As an illustration of apparent unconcern in regard to 
this matter we would refer you to a little experience. Some 
of the fifty letters of inquiry that we sent out, were not only 
answered very promptly, but many of these answers and 
further suggestion contained valuable thought, and revealed 
a deep concern regarding this problem. However, twenty
one of these letters were not even answered; and some of 
those' who did answer, evidenced an almost entire lack 'of 
appreciation of the problem. Some made no suggestion 
whatever ; and a few even thought best to "leave well 
enough alone." 

We do not mean to say. that, this experience alone war
rants us to speak strongly of a lack of tact and interest on 
the part of some of the catechists. No, there are other 
things that indicate this sad lack. And this little experience 
was again a painful eye-opener to us. It strengthened our 
conviction that some of our catechists-men who may be 
assumed to know at least the common rules of' pedagogy, 
have apparently not much ta0t as instructors. And, what 
is far more serious, some seem to lack seriousness, since 
they are not concerned much about the grave problem that 
confronts us. 

We considered it advisable to call the attention of the 
Synod also to this serious angle of the problem. For the 
best theory on methods of instruction, and the best arrange
ment of the subject-material for instruction, can never do 
for our youth what must be done through the serious, sensi
ble and persistent efforts of the instructor himself. 
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3. Lack of Interest on the Part of our Youth 

It is generally agreed that our youth manifest little 
interest in Catechetical Instruction. There are some notable 
exceptions, but in general it may be said, that they have 
Iittl" love for it. And that presents another angle of this 
problem. Some think it is the whole problem. To their 
mind question-books and methods-though room for im
provement is always to be admittted-are' not seriously at 
fault. But the youth, old and young, are indifferent con
cerning religious instruction,-it is claimed. 

Here opens a very wide field for discussion. But, while 
we agree, that often a sad lack of interest in matters per
taining religion and religious instruction is noticeable, we 
maintain that this is not more so than a decade or more ago. 
We maintain, that this lack of interest of our children and 
young people, is sometimes very much over-emphasized. 
Such sweeping statements about the indifference of our 
youth, as are sometimes made, do a great deal of harm. 
Snch statements are a sure way of creating indifference. 

We believe that God';; Covenant promises still hold true 
in regard to our children. We also believe that the old 
Biblical rule is still valid, and its promises still sure. "Train 
the child in the way he should go; and when he is old, he 
will not depart from it." 

Of the several things that should be considered as being 
more or less the cause of this indifference of our youth, we 
mention only: 

a) Lack of proper home-training. Parents often for
get and neglect their duty. to "train the child in the 
way he should go." The home is God's first and 
holiest school. . 

b) The fact that in our days and in our country, the 
minds of our youth are perilously much occupied 
with many such things and ideas,as might easily 
draw them away from serious thoughts on religious 
SUbjects. 
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c) Very little is done to make~ Catechetical Instruction 
r,ttractive and interesting to them. While much 
attention is often given to Sabbath School instruc
tion, iu order to make it interesting in various 
ways, Catechetical Instruction is often given in a 
dull, monotonous, mere-matter-of-fact way. 

And therefore, the fact that our youth manifest little 
interest in Catechetical Instruction, and that they some
times show a decided dislike for it, must not cause us to lay 
the blame on them; but should rather induce us to seek 
earnestly for the best means of improving this instruction. 

II, HOW TO FACE THE PROBLEM 
If twelve years ago the Synod considered it necessary 

to face this 'problem, and ways and means were then 
recommended for improvement of our Catechetical Instruc

. tion, it surely must be high time now that we seek a remedy. 
For the problem is much more serious now than at that 
time. The dangers which threaten this instruction are 
now far more numerous and more formidable than they 
were twelve years ago. This is especially so because· of 
the swift progress of Americanization in our circles. Ten 
years have changed our churches from being almost exclu
sively Dutch, to being almost completely Americanized, 

Had the advice of the Committee of 1912 concerning 
subject-matter and method of Catechetical Instruction
and which the Synod of that year accepted and recom
mended (Act 1912, Art. 57, XVII)-been generally foI1owed 
up, there would have been far more unity in our whole sys
tem of Catechetical Instruction today. But it seems that 
this advice, and the decision of Synod regarding it, were 
soon forgotten; and things have gone from bad to worse. 

But even if that step in the right direction had then 
actually been taken, it would not have been sufficient for the 
conditions. at the present time. Conditions always change, 
in a changing world; and they never changed so rapidly per
haps as in the last two decades. Not only have our churches' 
rapidly been Americanized; but the whole system of in
struction, everywhere in the world, and in every field of 
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study, has changed also. And while not all these' changes 
are for the better, yet we have to consider them. And if we 
are going to "hold fast to what we have," we must some
times adapt ourselves to these changed conditions. This is 
so especially in regard to the instruction of our youth in the 
truths of our Christian religion. 

Now the problem, how to maintain our Catechetical In
struction, and how to make it more efficient, must be faced, 
we think, by making two radical changes. This is, after 
careful study of this problem from every angle, the com
bined opinion of your Committee. These changes are the 
following: 

1. We Mnst Have ONLY ONE SET OF BOOKS 
for the Subject-matter ' 

As said before (II, 1 above) the divergency of question
books, according to the individual taste of the catechist, did 
not ,JUly result in a deplorable lack of unity in the sub
ject-matter of instruction, and consequently also in the 
method of instruction; but it has a tendency to actually 
undermine the unity of faith, and confession of faith. And 
it weakens considerably the confidence of old and young in 
the value and efficiency of Catechetical Instruction .. 

So long as no definite decision on this matter is reached 
by the Synod, and so long as such a decision, when it has 
been reached,. is not "made effective in all the churches of 
our denomination," your Committee is of the opinion, that 
very little improvement can be expected. 

We recommend strongly therefore, that the Synod 
decide, that ONLY ONE SET OF BOOKS be used for all 
Catechetical Instruction. 

2. We Must DISCARD THE QUESTION-BOOKS 
and the QUESTION-BOOK METHOD 

By this we mean especially the books that are now used 
. for the instruction in Sacred History, and the usual ques

tion-book method. 
a) Such a change may seem too radical; but we believe 

it is the only way in which we can look for any 
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worth-while improvement, The Socratic method of 
instruction, while once almost ,universally followed, 
has fallen into almost complete disuse, It is anti
quated, and therefore disliked by the children. It 
is difficult for them, because this method is entirely 
foreign to them. And because it is foreign to them, 
it gives them the impression that Catechetical In
struction itself is something foreign. Our children 
may not express themselves so strongly as just 
stated, but they feel and think that way about it. 
And because the question-books, and the question
book method, as now generally used among us, are 
antiquated, therefore the use of them is not "in 
harmony with what may be regarded as ideal in this 
respect." We believe that it is not only pedagogi
cally incorrect to cling tenaciously to an obsolete' 
system of instruction, but a great injustice is there
by done to our children. 
A continuation of our present usage in this respect, 
would surely "enhance the dangers that threaten 
this instruction in our country." 

b) But discarding our present question-books, with 
their attached' custom of mechanical "learnIng of 
the answers," would not mean that no questions are 
to be used, and that our books should contain no 
'questions at all. Your Committee urges the adop
tion of a set of books containing reading-lessons, 
according to the age of the children; and that each 
lesson should close with a number of questions, to 
which children must find answers from the read
ing. In some cases, especially for the primary class, 
a few answers should also be given. But the main 
purpose should be to teach the children to think for 
themselves, and to formulate their own answers as 

, best they can. 
There is no doubt in the mind of your Committee, 
but that this method (which has been tried out by 
ourselves and by a few others) would prove very 
successful. The children take to it very readily, 
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and the actual progress that is. made by them in 
acquiring systematic knowledge of the Sacred 
Truth, is almost astonishing. 
The reading-lessons of these books should be so 
written and arranged, that they are "adapted to the 
gradually increasing intellectual, moral and spir
itual needs of the children;" each book being care
fully prepared for a different grade. . And transi
tion from one grade to another must be regulated 
as much as possible according to the acquirements 
of the children. 
While these suggestions apply largely· to the in

. struction in the historical truths of Scripture, they 
should also be kept in'mind in the study of doctrinal 
truths. 

III. WHAT BOOKS TO USE 

1. Books for Historical Instruction 
If the question-books, that are now used, are discarded, ' 

and the method recommended by the Committee is adopted 
(as we earnestly hope and confidently trust it will be,) the 
number of books now in existence, which is adopted for this 
method, is not very numerous. 

The Reformed Church of the Netherlands (which also 
keenly felt the necessity 'of discarding the old question
books, as is evident from the discussions and decisions of 
their last Synod) has appointed a Committee to prepare a 
new "Leerboek" in two editions. But being in the Holland 
tongue, these can be of no practical value to us. 

The Reformed Church in the United States (German 
. Reformed) ha.s published a series of three books of "Bible 
Stories with Questions and Helps." It is an excellent. series, 
covering thoroughly the entire field of Biblical History. 
But these hooks can not very well be used by other churches, 
because of certain strong denominational features. How~ 
ever, they give us a splendid example of what might be done 
in this line. And we are informed that these books are giv
ing good satisfaction in this church. 

But there is another set of books. of this kind. And we 
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know of none better than this set. We refer to the already 
well-known and highly recommended series of five "Book~ 
in Catechism," by Prof. John Kuizinga. We recommend 
these books for the following reasons: 

a) These books of Prof. Kuizinga cover the whole 
range of Biblical History. 

b) They are properly divided into suitable lessons, and 
contain questions at the end or each lesson, thus 
giving material for both oral and written work. 

c) They follow the present-day method of instruction, 
and both from a pedagogical and. psychological 
point of view these books are excellent. 

el) The material contained in these books is sufficient 
for the period of from 5 to 12 (or 13) xears. Bible 
passages for reading are assigned more extensively 
as the child advances, so that he is taught, step by 
step, to study the Bible itself. 

e) These books are in every way' adapted to a graded 
system; such as, in OUr opinion, is an absolute 
necessity in our Catechetical Instruction. 

We urge the Sy.nod to instruct the Committee, to be 
appointed, to continue this work of your present Committee. ' 
to make a thorough study of Prof. Kuizinga's books, and if 
any changes are deemed necessary, to consult with the 
author and to suggest that such changes be included in 
future editions .. 

2. Books for Doctrinal Instruction 

For the ages of about 13 to 15 (or 16) years, the ','Com
pendium of the Christian Religion" should be used .as a 

, basis for instruction. For this purpose we recommend the 
use of "Manual for the Study of Compendium," by Revs. W. 
Stuart and W. P. Van Wyk. The Committee to be ap
pointed should also carefully study this Manual; and, if 
necessary, interview the editors and suggest improvements 
in future editions. For reference on the Compendium we 
recommend "Compendium Explained," by Rev. Henry 
Beets, LL. D., and suggest that in future editions of the 
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"Manual" by Stuart and Van Wyk, each lesson gives refer
ences to "Compendium Explained" by Beets. 

But Compendium is far from sufficient for the indoc
trination of our young people. It is very limited in its pres
entation of Reformed Doctrine as summed up in our Con
fessional Standards. For young people of about 16 years 
and above, we recommend Bosma's "Exposition of Reform
ed Doctrine" as a textbook; and we suggest that a complete 
and carefully arranged set of questions be compiled, based 
upon Bosma's Exposition. These questions should be classi
fied under various headings and properly divided for les
sons, and should refer to page and paragraph. 

These two books, if used tactfully, should enable the 
catechist to indoctrinate our young people thoroughly, 
while the questions for oral and written work are a splendid 
means to create more interest in Catechetical Instruction 
on the part of the young people. 

3. Introauctory Course ou the Bible 
We suggest that a short course of Catechetical InstTuc

tipn in the Contents of the Books of the Bible be introduced. 
It seems to us that a course of this kil'd is greatly needed. 
Anyone who considers how deplorably ignorant even many 
of our best informed young people are concerning the .Bible 
as a whole, and the contents, etc., of the several books of the 
Bible, will readily admit the great need of such a course. 

This course should include a brief analysis of each boo'k 
of the Bible, together with such data coucerning the writers, 
time of writing, etc., as would give our young people a clear 
conception of the Bible as a whole. And the result would be 
that they could make a better and more intelligent use of 
the Scriptures, and be far more established in their con-· 
viction of the truth and wisdom of God as revealed in His 
Word. . 

This course might be placed either between the last 
year's study of Historical Truth and the beginning of the 
study of Doctrinal Truth; or it might be profitable to place 
it between the study of Compendium and of Refo~med Doc
trine. 
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In fact, so important we .consider such a course, that we 
would prefer to have a one year's course of it at the age of 
about 13 years, after finishing the study of Historical 
Truth; and again a one year's more advanced course after 
finishing the study of Compendium. 

We mention no special book for this particular study. 
It is not difficult however to select a good book for reference 
on this subject; and it would not be a great ta.sk to write a 
series of lessons in the form of questions, suggestions and ' 
references. . . 

IV. ADDITIONAL HELPS 
Making one or two exceptions, and also one or two addi

tions, we might refer you under this heading to what the 
Committee of 1912 recommended as additional helps (hulp
middelen) for the proper and efficient Catechetical Instruc
tion. We shall briefly enumerate what we consider neces-
sary in this line. , . 

(1) A well-ventilated and attractive room for all classes. 
(2) Good seats, with writing desks for children old 

enough to take notes. 
(3) A complete set of large Bible Pictures, so that every 

lesson for the first 5 years can be illustrated. It 
, will not be difficult to arrange for sets of these pic

tures with publishers of this kind of material. 
(4) A complete and clear set of Bible Maps, on which all 

places, etc., mentioned in Scripture are correctly 
indicated. 

(5) Written Work by all classes which are far enough 
advanced for it. 

(6) Complete record of presence, absence, conduct and 
work of all children and young people. 

(7) Bi-monthly reports to parents, on printed and pro
perly filled out report cards. 

(8) Transition from one cla,ss to another only upon 
finishing a course with fair marks. 

(9) Some written token of. promotion from one class to 
another on attractive cards. 



356 

. (10) 

CHRISTELIJRE GEREFORMEERDE KERR 

Special days, with suitable programs, to promote 
interest in Catechetical Instruction and in the prog
ress made by the younger children. 

The value of these additional helps seems to us to be. so 
self-evident, that we consider it quite necessary to mention 
reasons why they ought to be generally adopted. And 
while we would urge the use of everyone of them, we call 
special attention to (3) and (10), as being, to our mind, 
extremely important for the improvement of Catechetical 

. Instruction. 

IN CONCLUSION 

(1) We are convinced that, even when the very best is 
done by all concerned, a period of from thirty to 
forty weeks. of one hour per week of Catechetical 
Instruction, is not enough. Especially where there 
is no Christian School, a special course in Bible 
study for children of school age should be intro
duced. If a course of two hours per day were given 
during the month of June, about twice as much 
work could be done during that period than is other· 
wise done during a whole year. 
In small congregations this work could be done by 
the pastor, assisted by two or three of the oIde]" 
and ablest children. In large congregations this 
work could be done by first year Seminary or Col
lege students, under direction of the pastor. 
For the instruction of young people also, more time' 
should be taken. An 'intensive period of from six 
to eight ~eeks, three evenings per week and two 
hours an evening, would make instruction possible 
that is now out of the question. During that per
iod all other meetings for young people should be 
given up. Thljs a course could lie worked out and 
an interest for the work could be aroused, which is 
impossible during the short once-a-week period' of 
Catechetical Instruction as we now have it 
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(2) As already intimated previously in this report 
(III; 1, 2,) we think that Synod should appoint a 
Committee, to continue the study of this problem, 
and to arrange the details of this plan, if adopted. 
Synod should make such provision as is necessary 
for this committee' to arrange for publications of 
books, or the purchase of books that are needed. 

(3) Your Committee, though realizing that this plan is 
f'l-r from perfect, and that rnany improvements 
might 'be made upon this plan, is. firmly convinced, 
that the adoption of this plan, and its application, 
would be a great improvement for our Catechetical 
Instruction. We have personally tried out this plan, 
and found it to be highly satisfactory. 

We herewith submit it to your earnest consideration:' We 
strongly urge its adoption by Synod; if not in toto. then at 
lea.st in principle. and in its main features. We also urge 
that the 'decision of the Synod "be made effective in all the 
churches of our denomination." 

May the Spirit of the Lord God guide the Synod in its 
consideration of thi~ report. 

Respectfully submitted, 
P. J. HOEKENGA 
J. CUPIDO 
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BIJLAGE XIX 

REPORT OF THE COMMITTEE ON LITERATURE FOR 
OUR YOUNG PEOPLE 

The committee appointed by Synod to eo-operate. with 
the American Federation of Reformed Young Men's Socie
ties to provide ways and means to secure Iiteratl,lre for our 
own young people met several times. Rev. E. J. Tanis noti
fied the committee that on account of too much work he 
could not accept the appointment of Synod and take part in 
our deliberations. The A. F. R. Y. M. S. had also appointed 
a committee, consisting of Rev. H. J. Kuiper, Mr. R. Post
ma en Mr. J. Weidenaar, to co-operate with the committee 
of Synod. 

The committee was unanimously impressed with the need 
of literature of Reformed character for our young people, 
and was convinced that Synod, if at all possible, ought to do 
something to help the Federation to secure such literature. 
Reasons: 

a) There is very little literature in the English lan
guage that can be recommended without reserva
tion; 

b) The Federation is as yet too small and too weak to 
provide the necessary books without assistance on 
the part of the Church. 

After different plans-had been discussed the committe. 
finally decided to advice Synod as follows: 

(1) The Committee presents Synod with a list of titles 
of such literature of Reformed character as is 
needed by our young people. The list follows: 
The Bible the Word of God. 
What Is Calvinism? 
Cardinal Points of Reformed Doctrine. 
Our Reformed Standards (one or. more reference, 

books) . 
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Creation vs. Evolution. 
The Covenant. 
The Second Corning of Christ. 
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Great Men and Events in the History of the Re-
formed Churches. 

Our System of Church' Government. 
History and Principles of Missions. 
The Christian Family. 
The History and Principles of the Christian School 

Movement. 
The Social Teachings of the Bible. 
Lodgism. 
Amusements. 
Select Readings for Christian Entertainments. 

With respect to this list of titles we remark: 
a) That the actual titles of the books wi11likely be , 

somewhat different; 
b) That the list itself is, of course, subject to revi

sion and amendment. 
(2) Synod appropriate the sum of 3,000 dollars an

nually for the writing and pUblishing of these 
books, as long as the Federation is actually in need 
of such financial assistance. 

(3) Synod decide to give the A. F. R. Y. M. S. the right 
to appoint a committee and present the same to 
Synod for approval, to execute the above mentioned 
plan. This committee shall consist of six" members 
three of which are to 'be members of the Board of 
the Federation. This committee is to present Synod 
with a report of its work and of the finances. ' 

(4) Synod instruct the Publication Committee, t" 
- print the books, that are to be published by the 

committee mentioned under (3), at cost price, in 
as far as this is 'possible,according to the judgment 
of the Publication Committee. 

Respectfully submitted, 
THE COMMITTEE. , 
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BJJLAGE XX 

RAPPORT FORMULIER HERZIENING 

WELEERW. VADERS EN BROEDERS:-

De Commissie, bedoeld in Art. 64, 21, Acta 1924 en 
Art. 41, Acta 1922, brengt bij dezen ter kennis aan uwe 
Eerw. vergadering dat zij ook thans nog niet gereed is met· 

. haren arbeid. De opdracht reeds in 1920 aan Uwe Com
missie gegeven, vordert dat de zaak der herziening onzer 
litnrgische formulieren behartigd worde "in verband met 
de Gereformeerde Kerken van Nederland en Zuid Afrika." 
Daar met name de Gereformeerde Kerken van Nederland 
te dezen nog geen beslissing namen, maar opnieuw eene 
Commissie ad hoc benoemden (zie Acta der Generale Sy
node der Gereformeerde Kerken van Nederland 1923, Art. 
156), meende Uwe Commissie haren arbeid nog niet te 
mogen beeindigen en nu reeds met bepaalde voorstellen 
tot uwe Eerw. vergadering te komen. Uit hoofde van ge
noemde omstandigheden vraagt zij daarom beleefdelijk 
uitstel. . 

Uwe Commissie zou tevens gaarne aan de Synode in 
overweging willen geven de uitbreiding der Commissie 
vaudrie tot vijf leden. De Commissie, in Nederland in 
1920 benoemd teldevijf !eden, met vijf secundi; terwijl de 
Commissie in 1923 benoemd twaalf leden zonder secundi 
telt.· Uwe Commissie is van oordeel, dat het gewicht der 
te hehandelen zaak het wenschelijk maakt aan de be
staande Commissie van drie althans eenige uitbreiding te 
geven. 

Met eerbied onderworpen, 
De Comrnissie voornoemd, 

~. VOLBEDA 

J. VAN LONKHUYZEN 

H. H. MEETER. 
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dingszaken. ) 

Immigratie Bureau Comm. Rapport, Bijlage IX, p. 309. 
Incorporation, gemeenten, 94; Zendings Board, 63; Bijlage 

XV, p. 334. 
Inwendige Zendingszaken, zie Zendingszaken en Alg. Kas. 

Janssen, (Dr.) zaak" 161 If. 
Joden Zendingszaken, 78 If. 

Kamps, Ds. H., Protest, 59. 
Kerkenorde Zaken-Cl. Californie, 12; Verklaring van Art. 

54, Acta, 1908, 13; Afzetting Kerkeraad, enz., 15; Cl. 
Wisconsin, 84; Classicale Commissies, 85; Emeriti za
ken, 87 If; Lidmaatschap bedanken, 89; Echtscheidings
kwestie, 89; Belijdenis-vragen, 90; Petities, 91; Oefe
naars, 93; Statistiek, 93; Incorporatie, 94; Catechisatie
Rapport, 95; Unions, 100; Deputaten ad Examina, 102; 
American Legion, 103. 

Kerkhulp zaken, 68, 108; Bijlage VII, p. 294. 

Landverhuizings-bureau, Bijlage IX, p. 309. 
Lidmaatschap bedanken, 89. 
Liturgie herziening, 159; Bijlage XX, p. 360. 

National Christian Associati.on deputaat, 154. 
Ncderlandsche Taal voor Acta? 81. 
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Oefenaars, 93. 
Ostfriesland Theo!' School Assessment, 26. 

Pella Zaak, 55, 58, 98 ff. 
Predikaties, pu:blicatie, 80; Bijlage XVII, p. 341. 
Presbyterian Alliance, 160. 
President Calvin Coolidge, telegram van sympathie, 151. 
Protesten (zie Varia). 
Publica tie Zaken-Rapport Pub!. Comm., 41; nominaties 

redacteurs, 42 en 81; Minutes in English, 81; Engel
sehe predikaties, 81; Literature for Y. P., 82; Graded 
S. S. Lessons, 83; Ds. Keegstra's aanname, 98; Dr. 
Beets, idem., 138. .' 

Rouwbeklag, Resoiuties van, 151. 

Sabbathsehool, Graded System, 88; affiliation, 103. 
Sioux Center Zaak, 43 ff; 56 ff; Protest, 57 en 139. 
Stadszending, 67. 
"Star of Hope" Mission, 67, 108; Bijlage XVI, p. 338. 
Statistiek, huisgeziu, 93. 
Synodale Commissie Rapport, p. 247. 
Synodale Penniugmeester's Rapport, 8. 
Synode 1926 te Englewood, 86. 
Synode vervroeging, 242. 

Theologische School en College (vg!. Bijlage II).' .. 
Leave of absence newly appointed profs., 20; TheoL 0'1'
leiding genomineerden, 21 ;cursus opleiding Prep. De
partment, 22; losmaking van Calvin College, 24; Ost, 

. friesland's assessment, 26; aanslag Theo!. School veran
dering, 27; Vrijstelling aanslag, 28; Proff. schrijven in 

, "Wachter" en "Banner", 29;' Prof. Ten Hoar's l'E;!tire
ment, 30 en 113; nominations for professorship,3l; 
chair of dogmatics, 33; verkiezing proff., 34 en 40; stu-' 
dents at our own school, 35; "vrije studic", 35; zcsde 
prof., 36; preekconsent, 38; studenten van andere scho
len, 38; Seminary Prep. course, 38; Prof. Ten Hoor, 106 
en 113. . 

Toespraken, Rev. J. Manni, 3; S. H. Kirkbride,12; Dr. C. L. 
Goodell, 66; Ds. Van Dellen, 243. 

Unions, 100. 
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Varia en Protesten-Ds. Kamps, 59; Hanenburg, 59; Par: 
kersburg, 60; Zimmer, 61; Jongsma en Vanden Hoorn, 
107; Korfker, 107; J. D. Smit et a!., 109; Scholten, 110; 
Mrs. H. Dykstra, 157; W. Vos, 158. 

Verstrooiings Commissie, Rapport, Bijlage IX, p. 309. 
Vervroeging d~r Synode, 242. 

"Wachter", (zie Publica lie Zaken). 
Wisconsin, nieuwe Classis, 84. 

Zeeman's Huis, Hohoken, 79. 
Zendingszaken-Proposals of Misison Board, 62 ff; Mem

bers, 63; Agendum voorstellen,. 64 ff; Zendeling Bou
Illa, 65; Stadszending, 67; "Star of Hope" Mission, 67; 
Kerkhulp zaken, 68; Collecleeren voor niet-kerkelijke 
zaken, 69; Algemecn Penninglneester, 7'1; Decentrali
salie, 72; Zuicl-Amerika, 74; Church Comity, 75; Zuid
Afrika, 77; Alg. Kas, 77; "Star of Hope" Mission, 108. 

Zendingsorde,63, 74. . 
Zendings Secretaris, Bijlage IV. 
Zondagsschool, Graded Lessons, 83; aIDlialies, 103. 
Zuid-Afrika voorstellen, 77. 
Zuid-Amerika, 74. 
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