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VOORARBEID 

Op DINSDAGAVOND, 8 Juni, 1926, te acht ure, zoo de 
Heere wi!, Ure deB Gebeds voor de Synode, in het ge

bouw' del' Tweede ChI'. Geref. kerk te Englewood, Chi
'cago, IlL, 72nd Str. en Peoria Str. Voorganger, de Presi
dent del' vorige Synodale Vergadering, Os. 1. Van Dellen. 
Deze opent ook de Eerw. Synode op \Voensdag, 9 Juni, 
des voormiddags fe 10 ure, in het kerkgebouw del' voor
noemde gemeente. Na gebed en toespraak, roept hij de 
deputaten op en leidt de verkiezing van den president, 
vice-president, en scribre del' ,Synode. De verkozen presi
dent aanvaardt zijn taak. Hij leest de OPENLlJKE VER
KLARING voor, door de Synode lnet "ja" te beamen. Bcpa
ling van wijze van arbeiden en uren van zitting. De presi
dent benoemt eerie conuuissie tot verdeeling del' voorstel
len en rubrieken van het Agendum onder verschillende 
commissies, desgewensch t met voordracht van de leden er 
van, en commissies tot ontvangst van deputaten van Cor
respondentie-Kerken. Er zijn minstens drie kamel's voor. 
Commissie-vergaderingen in hetkerkgebouw del' Tweede 
Gemeente, en drie in dat del' Eerste kerk, 71st Str. bij 
Peoria Str. 

Lunch-des middags in de Tweedc kerk. 



VIII 

I. THEOLOGISCHE SCHOOL EN COLLEGE ZAKEN 

VERSLAG VAN HET CURATORIUM EN COMMISSIE IN RE 
RELATIE VAN HET COLLEGE. TOT DE KERK (Rapport II 

van het Agendum). 

Classis Hudson adviseert tot uitbreiding van de TheoL 
School op de gronden door het Curatorium aangegeven. 
In geval de uitbreidiug plaats grijpt, adviseert de Classis 
het oprichten van een apart fonds voor de nieuwe leer
stoel, zoodat de aauslag niet behoeft verhoogd te worden .. 

(Classis Hudson.) 

Classis proposes to Synod that with the intwdnction 
of the new branches a sixth professor be appointed. 

(Classis Grand Rapids EaSt .. ) 

Classis overtures Synod not to add a sixth professor to 
the Seminary at the present time, but to take steps to so 
revise tb,e present curriculum that by condensation (and, 
if necessary, elimination). of some of the courses now 
given, room may be made for some new and probably. 
more desirable courses. 

Grounds: 

(1) Compared with the weekly teaching hours of the 
College Professors, it would seem that the Sem
inary Professors are well able to teach a few more 
hours per week; 

(2) . Some of the present courses, for all practical pur
poses, could well be condensed without injury to 
the work as such; 

(3) Opportunity would .thus be afforded to students, 
preparing for various kinds of work, to choose 
SOlne elective courses more desirable and more in 
accor.d with their purposes. 

(Classis astfriesland.) 





IX 

'''hile favoring the fl)rther development of our Theo
logical Seminary, - and creating the possibility of four 
years sttldy, Classis is opposed to making the Seminary 
Course four years_ Classis believes the course should re
main at three years, leaving it optional with, the student 
whether or not he wishes to take an additional year. 

Reasons:: 

-a) Three years is considered the standard C0urse in 
the other seminaries of the conntry. _ If we make it 
four,. it will tend to drive students away from our 
seminary to others;- -" 

b) It will discourage men from <:ntering the ministry 
if another year is added to the course, making it 
twelve in all; 

c) The addition of the fourth year is an unnecessary 
har.dship on those students who wish to complete 
the course in our Seminary and to continue their 
~tudies elsewhere. 

(Classis Grand Rapids East.) 

De Synode ga niet over tot uitbreiding van het Theolo
gisch Onderwijs door toevoeging van een vierde studie
jaar, en indien 'er al gelegenheid wordt geopend voor een 
vier de jaar, warde het aan de vrije kenze del' studemen 
overgelaten am dit jaar al of niet te nemel\. 

(Classis Callfomia.) 

Synod is overtured not to lengthen the Seminary 
Course of Study to four years .. 

Grollnds: 

a) The branches instructed ih our School are not more 
in number or heavier in subject-Inatter than those 
instructed at other Refonued Seminaries; 

b) t'rIIlcetOlr, Kampen, and the Free University of Am
sterd'am give a three-year course which evidently is 
showing good results. 

(Class is Mllskegon.) 
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De Synode ga niet over tot het benoenien van een zes
den professor Hoeh verlenge den cursus. 

Gronden: 

(1) Het is niet noodzakelijk: 
a) Tot hierloe bleken de onderwijskrachten en 

een drie-j arige cursus tbereikend; 
b) Op andere scholen, hier als in Nederland, heef! 

men niet meer dan vijf professorenen een drie
jarigen cnrsns, bijv. Western Seminary en 
Kmnpen; , 

c) De tegenwoordige professor en knnnen wei on
derwijs geven, in dOe Apologetiek, voorzoover 
dit noodig is. 

(2) Het zou -den aanslag verhoogen: 
a) De aanslag voor de Theologische ,School en Col

lege is thans reeds zoo hoog, dat sommige ge
meenten bezwaarlijk aan hare' verplichtingen 
kunnen voldoen; 

b) De ourust zou daardoor 01' sommige plaatsen 
bedenkelijk toenemen. 

(Classis Wisconsin.) 

ClassisSioux Center adviseert de Synode om den theo
logischen leercursus vooralsnog niet uit te brei den van 
drie tot vier jaar, en dus nog niet over te gaan tot het be
noemen van een zesden professor in de theologische 
vakken. 

Grollden: 

a) Een vier'-jarige theologische cursus is iets nieuws. 
lets nieuws van dien aard in onze Kerk in te voeren 
eischt niet aileen dat daar afdoende deugdelijke 
gronden vaal' zijn, maar evenzeer, dat die gronden 
door de Kerk als geheel gezien en erkend worden, 
en e1' dus in dezen welbewuste overtuiging zij; 

b) Die 'overtuiging is nog niet genoegzaam aanwezig. 
De plaatselijke kerkeraden van Classis Sioux Cen
ter, zoover zij zich hebben uitgesproken in deze 
zaak, hebben juist een tegenovergestelde overtui
ging uitgesproken; 
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, , 

c) De betaling van den aanslag voor de Theologische 
School en Calvin College kan nu reeds moeilijk bij
gehouden worden, en dit probleem zou, met uitbrei
ding van den leercursus, en het benoemen van een 
zesden p~ofessor, nog grooter worden. 

(ClassisSioux Center.) 

De Classis dringt er bij de Synode op aan, dat er thans 
nag geen vierjarige curSllS aan ons Seminarie worde in
gevoerd. 

Gronden: 
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

, 
(5) 

(6) 

De wenschelijkheid en noodzakelijkheid I;liervan 
is nog niet bewezen door de voorstandersvan deze 
verandering; 
Verreweg' de meesten, zoo niet aile, theologi~che 
scholen in ons land, eischen niet meer dan drie 
jaar; 
Velen der studenten zouden gevoelen, dat ze te
ruggehouden werden van arbeid in Gods Konink
rijk, indien zij dit vierde jaar aan de Seminarie 
moesten doorbrengenj 
Velen, die verder theologie wens chen te bestudee
ren, achten het verkieselijk elders te gaan, terwille 
van nieuwe en fr,issche beschouwingen, enz. (En 
de Classis ach! dit zelfs wenschelijk) ; 
Een vierj arige cursus zan men eenigszins moe ten 
forceeren. Hierdoor zou het ongetwijfeld sommi
gen onzer j onge mannen naar andere scholen 
drijven; 
De finantieele last, voor beide School en studen
ten, maakt het ongewenscht dit vierde jaar er bij 
te voegen. (Classis Ostfriesland.) 

De Synode besluite niet tot het verlengen van den cur
sus in de Theologie. 

Gronden: 
cr), Het verleden heeftgetoond dat drie jaren .toerei

kend is voor aanstaande Bedienaren des Woords; 
(2) Voorzoover ons bekend is, wordt dit in geen enkele 

Theologische School noch in ons land noch in Ne
derland geeischt; 
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(3) De Professoren die thans onderwijs geven aan 
onze School zijn in Amerikagekweekt en dus met 
de Amerikaansche kerkelijke wereld op de hoogte; 

De aanslag voor de Theolbgische School en Col~ 
lege is reeds z66 hoag dat er gemeenten zijn waar 

. het V91k weigert de aanslag, z\loals die thans is, te 
betalen; 
Indie,n er een weg Iran gevonden worden dat een 

in de Apologetiek kan worden geplaatst aan . 
School, zonder de aanslag te verhoogen, dan 
de Classis er geen be:zwaar in om het vierde 

jaa:r "optional" te malten. 
(Class;s Zeeland.) 

Classis overtures Synod to reduce the membership of 
the Curatorium to one-half its present number, and to· 
make the membership independent of Classical represen
tation, and to decide that hereafter the matter of appoint
ment to membership on the Curatorium be left entirely 
to Synod. 

Grounds: 
a) More efficient; 
b) Less expense; 
c) It will enable the Curatorium to retain valuable 

men. (Classis Grand Rapids East.) 

De Synode vermindere het getal Curatoren: 
(1) Om finantieele reden; 
(2) Het werk evengoed verricht kan worden; 
(3) Besparing in de gemeenten van werkkrachten. 

(Classis Zeeland.) 

De Classis zendt ter Synode, dat het getal der Curatoc 
ren met de he 1ft verminderd worde, slechts een van elke 
Classis. Dat, zoo er te veel werk is voor de Curatoren vim 
het centrum, het Curatorium middelen berame, om meer 
werkzaamheden aan Commissies buiten het Curatorium 
op te dragen (die door het Curatorium· benoemd worden) 
gelijk nu geschiedt door den Board van Finantien en de. 
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Building Committee, en dat deze Commissies jaarlijks 
verslag van hare werkzaamheden aan het Curatorium 
geven. 

Gronden: 
a) De werkzaamheden in de jaarlijksche vergadering 

kunnen zeer goed, zoo niet beter en vlugger, door 
vijftien mann en verricM worden dan door dertig; 

b) De onkosten kunnen daardoor vrijwaf verminderd 
. worden, aangezien het getal 'Curatoren met vier 
vermeerderd is door de vermeerdering van Classes 
naar het besluit der jongste Synode. 

(Class is Wisconsin.) 

Classis wenscht dat uit elke Classis slechts eenCurator 
wordt gekozen. 

Gronden: 
(1) 

(2) 

(3) 

Een uit elke Classis is een voldoend getal om d~ 
belangen der School naarbehooren te kunnen be
hartigen; 
De kosten van twee Curatoren uit elke Classis 
worden te hoog; 
Te veel predikanten zijn anders te langeIi tijd uit 
de gemeente weg. (Classis California:) 

Vermindering van Curatoren. Van elke Classis een 
Curator. 

Gronden: 
(1) Vermindering van de onkostell; 
(2) Vergemakkelijking van den arbeid. 

(Classis Hudson.) 

Daar er instructies ter synodale tafeJ gebracht wor
den met het voorsteJ om het Curatorium te re_duceeren, 
zoo meent Classis Sioux Center dat zulks ongewenscht is, 
adviseert ze derhalve de S)mode om zulks vooralsnog 
niet te doen. . 

Gronden: 
a) Men kan het Curatorium niet wei reduceeren dan 

door het tot de helft te verminderen, en die reduc- I 
tie zou te groot zijn; 
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b) ZeJfs door zulk eeu radicale reductie zouden we 
ons slechts w,einig bezuiuigen" namelijk, plus mi-
nus $400 tot $500 per j aar; . . 

c) Het vele werk waarvoor het Curatorium staat-'de 
behartiging van twee inrichtingen (Calvin College 
en Theologische School) -zou moeilijkdoor de 
helft van het Curatorium kunnen worden verricht; 

d) Het belang van School en College is weI zoo groot, 
dat twee afgevaardigden van iedere Classis niet te 
veel is om de Classis op de hoogte te hauden met 
die inrichting; 

e) Het gevaar dat de continuiteit van het Curatoriurn 
verbroken zou worden door het vertrek van cura
tors uit de Classes zou veel grooter worden indien 
iedere Classis slechts een curator had; 

f) Meerdere curatoren waarborgen een beter con
tact tusschen Kerk en School, hetwelk ten bate der. 
School zal komen. (Classis Sioux Center.) 

, Classis Orange City dringt er bij de Synode op aan het 
aantal Curatoren, niet te verminderen. 

Granden: 
a) Een meerdere representatie bevordert meerdere be-

langstelling in de School; . 
b) De werkzaamheden die geregeld voor het Curato-

rium komen zijn zeer vele; . 
c) De con tinuiteit blijft beter bewaar.d. 

(Classis Orange City.) 

Classis overtures Synod not to change the ~ethod of' 
appointing Curators as proposed by Classis Grand Rap
ids East, as this would tend greatly toward the centraliza
tion of power within the hands of the few, leaving others 
unduly out of consideration. (Classis Ostfriesland.) 

Classis Orange City verzoekt de Synode er niet toe 
over te gaan de Curatoren tebenoemen onafhankelijk van' 
classicale grenzen, zooals Grand Rapids Oost dat voorstelt. 

Granden: 
a) Hetmeeleven met de School zou bij onze kerken 

grootelijks verminderen; 
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b) De belangstelling en het vertrouwen in onze School 
zon a1 meer verdwijnen; 

c) Dewijl het een School is der geheele Kerk, dient ook 
geheel de Kerk gelijkelijk vertegenwoordigd te zijn. 

(Classis Orange City.) 

A. Classis Sioux Center zou gaarne zien dat de Sy
node zoo spoedig mogelijk Calvin College scheide van de 
Theologisehe School, zoodat sleehts 'de Theologisehe 
School de school der kerken zij. 

Gronden: 

(1) 

(2) 

(3) 

De Theologische Seminary is een kerkelijke in
dehting, lerwijl "Calvin College" als inrichting 
voor seeulair onderwijs behoort uit te gaan vau 
een Vereeniging; 
Het is iliet billijk van aile kerken eenzelfde aan
slag te heffen ten bate vau Calvin College, daar de 
College een steeds meer 10k ale beteekenis krijgt; 
Om zoodoende de aanslag per huisgezin voor de 
School verminderd te krijgen; de liefde voor de 
School onder het volk te bestendigen, en de kerken 
uit het moeras van achterstaIlige schuld te he!pen. 

B. . De Synode besluite om zoolang Calvin College en 
Theologische School nog verbonden zijn, onze kerken zoo 
spoedig mogelijk te ontheffen van den aanslag tot onder-· 

-houd onzer SchOol voorzoover dit geld studenten niet stu
deerende voor het lecraarsambt ten goede komt. 

Grond: 

Alhoewel al het geld naar hnidige regeling weI het 
breede terrein van Gods Koninkrijk dient, kan niet gezegd, 
dat het kerkelijk leven ill engeren zin deze uitgaven 
vordert. (Classis Sioux Center.) 

Classis Oslfriesland verzoekt de Synode opnieuw een 
Commissie Ie benoemen belreffende de Theologische' 
School en Calvin College met opdracht een weg aan te 
wijzen langs welken de losmaking van Calvin College van 
de Kerk kan worden bewerkt, zoover het betreft het on-
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derwijs van hen, die niet worden opgeleid tot den Dienst 
des, Wooras. 

Gronden: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Zulk een weg is in het rapport van de Commissie, 
door de Svnode van 1924 benoemd en bestemd 
voor de SYilOde van 1926, niet aangewezen of uit
gestippeld; 
,Hoewel zeer moeilijk, is het uitstippelen van zulk 
een weg niet onmogelijk; 
Het aanwijzen van zulk een weg is ei~eh van ons 
Gereformeerd beginsel, zooals, toegepast in de 
seholen voor lager en middelbaar onderwijs; 
Vanuit een zedelijk oogpunt beschouwd, is het 
niet billijk over heel de Kerk denzelfden aanslag 
te hebben, zooals met de bestaande regeling het 
geval is, wijl Calvin College natuurlijk een sterk 
10k ale beteekenis he eft ; 
Het rapport door de Commissie ingediend op deze 
Synode is, naar het oordee1 der Classis, zoo vee1s-

, zius in den geest van het advies door de Commis
sie' van Praeadvies ingediend op de Synode van 
1924, doeh door die Synode niet gewild. (Zie Acta 
1924, Art. 30,b1adz. 25.) 

(Classis O~tfriesland.) 

De Classis adviseert de Synode Calvin College los te 
maken van de Kerk. 

Gronden: 

a) Dil is in overeenstemming met een vroeger Syno
daal besluit, dat scheiding tusschen College en Se
minarie principieel zuiver is; 

b) Het is in de geschiedenis onzer Kerk nog niet ge
b1eken dat scheiding pral<tisch onuitvoerbaar is; 

c) De ontwikke1ing van Christelijk Middelbaar en 
Hooger Onderwijs binnen den kring onzer Kerk, 
maakt de nitwerking van dil beginsel toenemend 
noodzakelijk. 

(Classis Orange City.) 
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Indien het rapport van de Synodale Commissie inzake 
de verhouding tusschen Calvin College en de Kerk aauge
nomen wordt, dan zoeke de Synode tevensmiddelen en 
wegen te beramen, dat eventueel de verdere nitbreiding 
van de College de lasten van de Kerken niet verzware. 

(Classis Pella.) 

In case Synod should deem it necessary to accept the 
report of the Committee in re Calvin College and the 
Church (see De Wachter, February 24, 1926), then the 
Classis of Ostfriesland requests Synod to allow Grundy 
Center College to receive out of the Theological assess-

~ me nt, as arranged by the Synod of 1920 (see Acta, p. 62 ff.) 
·for the following reasons: 

(1) The Jnnior Grundy College has been specifically 
created to meet the demands of Synod, and organ
ized as per instructions of Synod (Acts of Synod 
of 1920) ; 

(2) This action will bring a better nnderstanding 
among the chnrches. 

(Classis Osifriesland) 

De ~Synode overwege de gedachte, indien noudig, dit
maal af te wijken van het Synodaal besluit (Acta 1922, 
Art.!l, VII).en beno.eme Pr.of. 'V. Heyns voor twee jaren. 
Tevens benoeme de Synode een persoon, die zich gedu
rende die twee jaren in de practische vakken orienteert, 
om in 1928 de plaats van Prof. Heyns in te nemen. 

GrOl>den: 
a) Prof. Heyns is thans lichamelijk en geestelijk nog 

kras, en hovendien ervaren in deze vakken, en 
mitsdien een nitzond"ring op den vastgestelden 
regel, die dient als een eersten grond van het be
sluit (Acta 1922, p. 14); 

b) De practische vakken zijn naast de Dogmatiek een 
gewichtige leerstoel, waarvoor iemand zich weI be
hoorde voor te bereiden, zal hij met vrucbt voor de 
Kerk kunn<;n werkzaam zijn. 

(Class;s Orange City.) 
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De Classis spreekt uit dat zij gaarne zag, dat eene 
regeling kim gemaakt worden, zoodat Prof. Heyns met zijn 
werk in de praktische vakken voorloopig kon voortgaan. 

" . (Classis Pacific.) 

Nogmaals verzoekt de Classis dringend aan de Synode, 
haar verzoek aan de vorige Synode gedaan, om kwij t
schelding van $1,000.00 achterstallige schnld aan de 
Theologische school, ernstig te willen overwegen, op den
zelfden grond, die toen aangegeven werd. 

(Classis Pacific.) 

Classis Pella vraagt de Synode nitspraak te doen wie 
aansprakelijk is, Classis Pella of Classis California, voor 
de schnld van. Los' Angeles, bestaande in aanslagen voor 
Theologische School, enz., en schuldig alreede v66r de 
scheiding van Classis Pella in Classis Pella en ClassisCaIi
fornia. Waar de gemeente Los Angeles nu hehoort bij 
ClassisCalifornia, daar ~erklaart Classis Pella dat zij niet 
aansprakeIijk kan worden gesteldvoor de. schuld van Los 
Angeles, en dient Classis California er bij Los Angeles op 
aan te dringen die schuld te betalen. 

(Classis Pella.) 

De Classisverzoekt de Synode zicb uit te spreken om
trent Art. 19 derKerkenorde in be trekking tot terugbeta
ling aan de E. B. P. Kas, en de kerken te dienen met raad 
en voorlichting om tot meer eenheid in dezen te komen. 

(Classi .. Orange City.) 

Bezwaarschrift van L. Bellving over het optreden van 
studenten in de theologie om een "stichtelijk woord" te 
spreken. 
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II. ZENDINGS ZAKEN: HEIDEN ZENDING (Indianen 
en China), INWENDIGE ZENDING, KERKHULP, 

JODEN ZENDING, IMMIGRATIE, EVAN· 
GELISATIE RAPPORT· 

RAPPORT VAN DE BOARD DER HEIDEN ZENDING EN DE AL· 
GEMEENE KAS DER INWENDIGE ZENDING, VAN KERK· 

HULP, VAN DE COMMISSIE VOOR ZUID·AMERIKA, 
BIJBE.LGENOOTSCHAP EN NATIONA~ CHRIS. 

TIAN ASSOCIATION 

Beslotcn, om de resolutie van de Conferentie Jer In
wendige Zending, gehouden te Chicago, Ill., in December, 
1925, als Classis over te nemen en per instructie naar de 
Synodedoor te zen den. Ze luiden als voIgt: 

(1) The present classical committees continue to func
tion, including the continuing of the system of 
having calling churches; 

(2) The classical committees in certain districts, hav
ing common problems, are to be grouped into dis
tricts. (We suggest tentatively those of the East, 
Michigan, Midwest, and the Pacific Coast.) 

(3) The chairman, or some other member, of each of 
these district groups are to compose a general 
committee to supersede the present "General 
Treasury", and with its scope suitably enlarged by: 
Synod, to meet the inadequacy of the present situ
ation and to provide for future emergencies. 

(Classis Holland.) 

Synod accept the suggestions made by the Home Mis
sion Conference held in. Chicago, December 9, 1925. 

(Classis Muskegon.) 

Met hct oog op de struikelblokken welke voortkomen 
uit de wijze waarop het Inw. Zendingswerk onzer Kerk 
thans wordt uitgevoerd, hecht de Classis hare adhaesie 
aan district-verdeeling en combinatie van gemeenten, zoo
als voorgesteld in het plan door Ds. H. J. Heynen ontwor
pen, luidend als voIgt: 
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"Er is in den laatsten tijd onder.ons een zekere onvol
daanheid aan het licht gekomen vooral ten opzichte van 
de wijze waarop de arbeid der Inwendige Zendinggere' 
geld en uitgevoerd wordt. . 

"Om de critiek die op Classicale Vergaderingen en ook 
in de bladen gemaakt wordt, tot enkele hoofdpunten saam 
te trekken noemen we het volgende: 

"(1) Er is gebrek aan behoorIijk samenwerken.: 
a) tusschen nabijgelegen Classes; 
(» tusschen de Classes en de Kerk als geheel ge

nomen. 

(2) Er is geen evenredige distributie van werkkrach
ten. Er zijn streken waarovervloed van arbeiders 
is en andere streken waar groot gebrek is aan 
werkkrachteJ1; 

(3) Er is geen evenredige verdeeling van finantien. 
In sommige streken is voortdurend te kort; in an
dere streken heef! men overvloed; _ 

(4) Er is geen evenredigheid in 'salarissen der Inw~n-
dige Zendeling-Ieeraars. . 

"Gaan we nu na welke regelen vastgesteld zijn door de 
Synode, en waar verbetering kan aangebracht worden. 
(Synodale Acta 1912, bladz. 23, Art. 28; KerkeIijk Hand
boek-uitgave 1915-bladz. 131.j 

"In de Synodale besluiten worden reeds enkele dingen 
genoemd die thans nog niet verbeterd zijn: gebrek aan 
evenredige distributie en aan de noodige samenwerking. 

"Nu zit, onzes inziens, het groote gebrek niet in de be
ginselen die aan deze besluiten ten grondslag liggen, doch 
in de wijze van uitvoering van dit werk zijn de struikel
blokken te zoeken. 

"Er moet meer eenheid komen in ons Inwendige Zen
dingswerk zullen we aan onze roeping beantwoorden. Hoe 
kunnen we, uitgaande van helgeen vroeger vastgesteld is, 
tot die gewenschte eenheid gerak~n? Er moet meer con
tact komen tusschen de bnderscheidene Classicale Zen
dings-deputaten. Er moet een veel nauwer verband ge
zocht worden tusschen de bestuurders der Algemeene Kas 
en de onderscbeiden Classes in den arbeid der Inwendige 
Zening. Zooals deze Commissie thans fungeert, staat ze 
veel te yer verwij derd van de werkeIijken arbeid. 
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Nu is er liit de Synodale Acta te lezen dat om den wille 
van de kosten, door de groote afstanden veroorzaakt, de 
vergaderingen van Zendingsdeputaten afgeschaft zijn. 

Hoe kunnen we nn zonder groote sommcn vool' reis':' 
kosten te besteden, toeh tot nauwer samenwerking ge
raken') Wij zouden het volgende plan ter overweging wil
len aanhieden: 

"De Classicale Zending~-commissies blijven fungeeren 
zooals tothiertoe geschied is. De naasthijgelegen Classes 
worden in zeg 4 of 5 districten gegroepeerd. Elk dezer 
samenwerkende Classes kiest een lid der Classieale Com
missie om haar te vertegenwoordigen in het district waar
toe deze Classis behoor!. Elk district kiest een lid dat 
optreedt als lid van de Algemeene Commissie voor Inwen
dige Zen ding. Deze leden worden door de Synode geap
proberrd. De Classicale Zendings-commissie vergadert 
zoo dikwijls als de Classis of de behoeften del' Classis 
dit eischen. Dc Commissie voor een geheel district ver
gadert minstens cens per jaar, de reiskosten te belalen 
door elke Classis voor haar eigen vertegenwoordigcr. De. 
Aigemeene Commissie vergadert v66r elke Synode, de reis
kosten .Ie hetalen uit de Algemeene Kas der Inwendigc 
Zending. 

"De Classicale Commissie behartigt het werk in eigen 
Classis. De Commissie die fungeert voor een geheel dis
trict heef! toezicht te honden 01' den arbeid del' onder
scheidene Classes. Ze moet zich 01' de hoogte honden van 
nieuwe plaatsen van arbeid, rcgelt de verdeeling van ar
heid 01' het terre in der saamgebonden Classes, en hewerke 
harmonic in arbeid, salarissen, subsidies, -opdat e1' evcnrc
digheid en samenwerking kome. 

"De Algemeene Commissie neeml de plaats in van de 
Commissie voor de Algemeene Kas, heeft toeziehtap het 
geheele veld del' hlwendige Zending, geef! advies aan de 
District Commissies in dien noodig, beheert de geld en der 
Algemeene Kas, benoemt een persoon tot penningmeester, 
en zorge voor uitkeering naal' behoeftcn. 

"Met behulp van den Zendings-Direclor vervaanligt ze 
een Imart vaal' het geheele land, met aIle gesubsidieerde 
gemeenten en Zendingsposten, maakt een statistick van 
elke Classis: 

Wat opgebraeht wordt in eigen kring; 
Hoeveel subsidie ,de zwakke gemeenten antvangen; 
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Hbe groot de salarissen der leeraars zijn; 
Hoeveel stenn nit de Algemeene Kas ontvangen; 
Hoe groot getal zendingsposten en zwakke, .ge-

meenten; . 
Stelle een bndget vast. 

"Indien cen district of een Classis den arbeid niel naar 
• eisch behartigt, zal de Algemeene Commissie geroepen 

zijn om advies te geven, of indien noodig, handelend op 
te treden. 

"Dan een woord over de zwakke gemeenten: Dewijl' 
er zoo jlroote sommen en werkkraehten be steed worden 
aan z\vakke gelneenten, zoodat er zeer weinig pionier-,' 
werk geschiedt, werke men in elke Classis mel kracht om 
te komen tot het combin<ceren van kleine, zwakke, gesnb
sidieerde gemeenten. De pro even daarmee genomen in 
'Classis Orange City geven schoone resultaten. 

"In onzen tij d· van autos en goede wegen is- het onvcr
antwoordelijk dat een persoon, vaak in de kracht van het 
leven, zijn gansche tijd besteedt in een gemeenle van 
soms geen twee dozijn gezinnen. 

"Dil zou een oplossing zljn voor veel finantieele 1noei
lijkheden op he! terrein der Inwelldige Zen ding, en zou 
heel wat geld' en krachten beschikbaar stell en voor Evan
gelisatiewerk naar buiten en het vergaderen van ver-
strooiden." (Class is Orange Cily.) 

De Classis Pella, overtlligd zijnde dat reorganisatie van 
het Inwendige Zendingswerk noodig is, verzoekt de Synode 
daartoe over te gaan 01' de volgende wijze, door Ie be
slniten: 

a) Dat de tegenwoordige Classicale Commissies blij
ven fungeeren, insluitende het coIitinlleeren' van het 
systeem van roepende gemeenten; 

b) Dat de Classicale Commissies in zekere districten, 
hebbende dezelfde problemen, worden gegroepeerd 
in district en (tentatief zonden wij deze willen aan
bevelen: East, Michigan, Midwest, en Pacifi<;l ; 

c) Dat ,dan een van de leden van deze districts-groe
pen·, SaIllCn vormen cen AIgclneene Conlmissie, die 
de plaats van de tegenwoordige Commissie der AI-
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,gemeene Kas inneemt, en met gepaste uitbreiding 
van doel door de Synode in de toereikendheid der 
'tegenwoordige conditie voorziet, en gelijlie dienst 
verricht in mogelijke noodstanden in de toekomst. 

(Classis Pella.) 

ROCHESTER, MINN. 

Daar er te Rochester, Minn., in het beroemde hospitaal 
van Mayo Brothers aldaar, vannit de verschillende ge
meenten onzer Kerk kranken komen, die daar gene zing 
zoeken, en die daar zonder geestelijke verzorging zijn, 
zoo lang zij daar vertoeven, wijze de Synode een weg, 
welke stappen genomen kunnen' worden om in deze be
hoefte aan geestelijke verzorging te voorzien. 

Gronden: 
(1) Het ontbreekt tot nog toe in deze zaak aan recht

streeksche actie onzer Kerk te Rochester; 
(2) Het is een zaak van heel de Kerk, wijl er !cranken 

kunnen komen uit eeuige gemeente onzer Kerk; 
(3) Mogelijk kan een emeritus predikant dien arbeid 

nog verrichten,hoewel niet meer in staat geregeld 
een gemeente te bedienen. 

(Classis Ostfriesland) 

De Synode zorge dat er geestelijke verzorging komt to 
Rochester, Minn., en dal de persoon die dit werk doet ook' 
lette op wat ter verdere behartiging kan worden gedaan. 

(Classis Orange City.) 

Daar er te Rochester, Minn., in het wereldberoemde 
hospitaal der Mayo Brothers, gedurig vele patienten zijn 
behoorende tot onze gemeenten in de verschillende deelen 
des lands, en daar er tot oP' het heden aan geestelijke ver
zorging van hen die aldaar moeten zijn door onze Kerk 
niets wordt gedaan, wijze de Synode een weg aan om daar 
een ambtsdrager geplaatst te krijgen tot het verrichten 
van dit zoo noodige werk. 

In aansluiting bij een beslnit door Classis Ostfriesland 
genomen in hare herfstvergadering van 1925, is ons oor
deel dat dit werk zeer gevoegelijk kon worden verricht 
door een eIjleritus predikant die, hoewel niet meer in staat 
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geregeld een gemeent~ te bedienen, nog weI in staat zou 
zijn deze geestelijke arbeid te verrichten. 

(;/"onden voor dit verzoek', 

. a) Deze arbeid kau niet weI rusten op de schauders 
van enkele Classes, doch behoort door heel de Kerk 
te worden behartigd en bekostigd; 

b) Daar er geen vaste gemeente te Rochester is; en de 
arbeid min of meer onbepaald, zou het minder ge
wenscht zijn daar iemand te plaatsen die weI in 
staat is in de gemeente te dienen; . 

c) Een emeritus predikan t zal door rij pere . ervaring 
allicht beter geschikt zijn om de verschillende zie
ken met raad en troost te dienen. 

(Class;s Sioux Center.) 

A. De Synode beroepe (of late door eene gemeepte 
beroepen) iemand, die te Rochester, Minn., zal arbeiden. 

Gronden: 

a) Steeds meer wordt er gebruik gemaakt door ons 
yolk van de beroemde geneeskundige hulp, die al

. daar verkregen kan worden. Deze palienten en 
hunne f amilieleden, die daar soms geruimen lij d 
moe ten vertoeven, dien'en evenzeer geestelijke ver
zorging te genieten als die genoten wordt door de
genen, die zich thuis laten behandelen; 

b) De verplichting om dit werk ler' hand te nemen 
geldt niet eene bepaalde gemeente of Class,is, daar 
patienten uit aile deelen van onze Kerk daar aan
komen. De Kerk als geheel heef! dus dit werk Ie 
behartigen. 

B. Tenopzichte van den arbeid te Roehtester te ver
richten, bepale de Synode verder: 

(1) Dat het salaris van den geestelijken verzorger,be
taald worde uit de Algemeene Kas der ,Inwendige 

'Zending; 
(2) Dat de geestelijke verzorger in Rochester zal 

wonen; 
(3) Dat hij zijn altest zal indienen bij. de naastbij

zijnde gemeente. 
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(4) Oat hij zal arbeiden onder'de patienten en familie
Ieden van eigen Kerlc Verder, zoover zijn tijd en 
krachten zulks toelaten in het algemeen Evangeli" 
satiewerk zal verrichten. 

C. Voorts geven wij der Synode in overweging: 

(1) Of het niet wenschelijk zou zijn om in dezen sa
men werking met of ondersteuning door de Re
formed Church in America te zoeken; 

(2) Indien de Synode b~sIuit om eene Algemeene 1n-_ 
wendige Zendings Commissie in het Ieven te roe
pen, de nadere regeling van deze zaak aan deze 
Comm. over te Iaten. 

(Classis -Wisconsin.) 

CANADA. 

Classis Orange City geeft de Synode in ernstige bver
weging of het niet raadzaam e" noodzakeliik is, dat de 
noodige stapp en door deze Synode genomen worden, om: 

a) Te komen tot vorming van plaatselijke Vereenigin
gcn in Canada tot de bevordering van -geestelijke 
verzorging en het verleenen van seenlair advies aan 
Hollandsche immigranten, die zich in Canada wen
schen te vestigen. Gronden: 
(1) De groote toevloed van Hollandsche immigran

ten naar Canada vergt dit; 
(2) Onverantwoordelijke gevallen van verstrooiing 

en misleiding toonen de noodzakelijkheid hier
van. 

b) Te komen tot het verkrijgen van een Christelijk 
Tehuis'voor Hollandsche immigranten te \Vinnipeg 
-Iaatstgenoemde stad zijnde het hoofd distribu tie
centrnm derimmigratie-beweging voor het Westen 
van Canada-voor doortrekkende en naderhand 
vertoevende immigranten. Gronden: 
(1) Het Canadian Gouvernement stelt zieh aIleen 

maar aansprakelijk voor verblijf der immi~ 
granten in de "Immigration Halls" bij door
tocht; 

(2) Vele voorkomende gevallcn van geloofsgenoo
ten, welke door omstandighcden genoodzaakt 
worden naar Winnipeg terug te keeren; 
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(3) Vele gevallen van verwildering en zedenverval 
hieruit voorvloeiende onder de verarmde im
migranten; 

(4) Gro·ote hehoefte aan een concentratie-punt voor 
Zending onder de immigranten, ook bij gebrek 
aan Christelijke atmosfeer in de gouverne
ments immigratie-gebouwen; 

(5) Dringende beboefte aan een geriefelijk en cen
traal bureau van advies,. 

cr Te kornen tot Classic ale en Synodale goedkeuring 
en samenwerking tot het verkrijgen van .de benoo
digde gelden voor dit doel Gronden: 
(1) De Kerkeraad der gemeente Winnipeg gevoelt 

dat deze zaak het belang geldt der geheele 
Kerk, met name dat der Inwendige Zending; . 

(2) Opdat deze zaak door onze a.s. Synode langs 
kerkelijken weg gebracht en aanbevolen worde 
bij die derGereformeerde' Kerken in Neder
land, opdat ook zij haar ·zedelijke en, zoo im
mer mogelijk, ook hare finantieele sleun hierin 
verleene. 

(Classis Orange City.) 

MISSION WORK IN NEW YORK CITY. 

Believing that much of our Domestic. Mission work has 
been more in the line of Church Extimsion, we urge Synod 
to carryon more mission work in our large cities. The 
one which we would suggest first is New York. , 

Reasons: 
It has hecome the world's greatest mission field. It is 

now on the mission map of the great Protestant denom
inations-along with China, India, and Turkey. 

Charles Stelzle says that within thirty years, below 
30th St., 46 churches have sold out their belongings, while 
the population has iucreased 300,000. There are 36 fewer 
Protestant churches in Manhattan than there were 25 
years ago. 

Dr. Reisner, who is snpposed to be an authority, says: 
"From 114th St. tot 260th St., a distance of seven miles, 
with a population of 400,000, there are only four churches, 
.~ewish, Catholic, or Protestant, "Zhich seat 1,000 people." 
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There is one section that has 5,0,000 persons without 
even a Sunday School of any denomination. 

There are one million young people in this city who are 
growing up with no more religious education than if they 
were reared in the jungles of Africa; 800,000 have never 
seen a Bible. . 

We have today not less than a dozen students at Prince
ton, about an hour's ride from New York, and if extensive 
work would be undertaken, they could be of great service 
to these large numbers of people, who are today not taken 
care of. . (Clasp's Ostfriesland) 

Aid to the extent of $3,500.00 will be requested trom 
the General Home Mission Fund. 

(Classis Ostfriesland) 

De Classis vraagt bij de Sy.node aan om $2,500, indien 
noodig, nit de Algemeene !Cas voor den arbeid del' Inwen
dige Zendillg in eigen Classis. 

(Classis PeIla.) 

,In verband met de instructies ter aanvrage van steun 
uit de Algemeene !Cas del' Inwendige Zending, zendt de 
Classis, op het advies del' Commissie, de volgende instl'nc
tie naar de Synode: 

De Classis vraagt de Synode $2,000 per jaar te ontvan
gen nit de Algemeene !Cas del' Inwendige Zending. 

(Classi., Sioux. Center.) 

Classis Hudson vraagt $2,000 steun voor de Oosterschc 
'Inwendige Zending, en $1.000 voor Immigratie-werk. 

(Classis Hudson.) 

. De Classis doe! bij de .Synode aanvraag om jaarlijksch 
$15,000 voor de Jodenzending te Chicago. . 

(Classis Illinois.) 

De Classis verzoekt de Synode het beginsel neergelegd 
in het beslnit van 1912, ten opzichte van de Zending (ie
dere 2 jaren aftreding van een-derde der leden) zooveel 
mogelijk ten opzichte van alle deputaten in praktijk te 
brengen. (Class is Orange City.) 
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Classis C"lifornia overtures "Synod to appoint a com
mittee, to sludy and give advice in the. matter of a highly 
desirable change in the status of Missionariesou the Iuc 

dian field, who, because of their present official relation to 
the churches sending them, can not be given full recogni
tion "by the Classis in which they labor. 

(Classis California.) 

III. PUBLICATIE ZAKEN 

RAPPORT PUBLICATIE COMMISSIE, CATECHISATIE RAP . 
. PORT III; ENGLISH SERMONS RAPPORT XII; LITERA. 

TURE YOUNG PEOPLE, XIV; HERZIENING LITURGI. 
SCHE GESCHRIFTEN, XV. 

" De Synode kame tot een verkorte .en hier en daar iets 
aangevulde uitgave 'lao den Heidelbergschen Catechis
mas Vaal' catechisatie-gebruik. 

Granden: 

a) Het is wenschelijk dat de Catechismus gebruikt 
word!. in de leerstellige catechisaties. E'r is groat 
nut iu gelegen dat het zaad der gemeente den Cate
chismus leer! dien men elk en Zondag hoort bespre
ken. Zoo wordt men bekend met de stof en wordt 
een breederen grondslag gelegd, en dat is noodig 
met het oog 01' lidmaatschap in volle gemeenschap. 
Het verkorten moet dan bestaan met het oog opge
makkelijk lllemoriseeren van vragen en an two or
den; zooals destijds beproefd is door Ds. J. F. Zwe-
mer en Ds. K. Kuiper' . 

b) Met het oog 01' de hehoeftell van onzen tijd is het 
wenschelijk, dal er in de uitgave toegevoegd wor
den vragen en antwoorden die hierop betrekking 
hebben. Tijden veranderen, en nieuwe gevaren 
doen zich '1661', en de jeugd dient ondcrwezen te 'wor-

. den dienaangaande. Alzoo werd gedaan door de 
opstellers van den CatechislUus in hun tijd. Wij" 
slaan daarolll niet iets nieu,vs v66r, lnaar gaan 013 
den ingeslagen weg va art ; 
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c) Wij hebben groote behoefte aan een officieele kerke
lijke nitgave. Op bet heden zijn er allerlei boekjes 
aan de markt, en is' er te veel verandering van 
boekjes, en dat is niet bevorderlijk voor de een
heid en is tevens ook niet paedagogisch; 

d) Deze uitgave dient te gesehieden in beide talen 
met het oog op het overgangs-proees van het Hol
landsch naar het Engelsch. Ook met dezelfde tek-
sten. (Classis Illinois.) 

De Classis Pella vraagt de Synode, waar de Class;s 
het rapport der Synodale Commissie inzake Cateehetisch 
Onderwijs niet in zijn geheel steunt, er nadruk op te leg
gen; dat het Synodaal besluit van 1912 inzake Catechetiseh 
Onderwijs gehandhaafd worde, tot tijd en wijle de Ker
ken daarvoor in de plaats iets anders hebben, waarvan ze 
gezamenlijk overtuigd zijn, dat het beter is. 

(Classis Pel/a.) 

De Synode benoeme eenc .permanente "CommIttee for 
Education", als per volgende instructie, overgenomen van 
Orange City, Tweede Gemeente: "De Synode henoeme 
cen permanenle "Committee for Education", wier taak het 
zal zijn;n het aigemeen de belangen van het onderwijs 
onzer jeugd door en in onze kerken gegeven te beharti. 
gen en naar goede middelen te zoeken om dit onderwijs 
te bevorderen. ' 

"Del'Je Commissie worde opgedragen bij den voortduur 
stu die te maken van de behoeften welke zieh op dit ter· 
rein voordoeu en de kerken met inlichting en raad te 
dienen. Grand: . . 

"Aan zulk een permanente Commissie is behoefte Illet 
het oog op de toenemende problemen en steeds hooger 
worden de eischen op het gebied van het onderwijs ,der 
verbonds-jeugd. Reeds jarenlang heef! de ,Synode ge-

. werld aan verbetering van het eateehetiseh onderwijs. 
Veel nadruk is door de onderseheidene commissies gelegd 
op "eenheid van Ieerstof",en het doel dat hoofdzakelijk 
werd beoogd was het verkrijgen van een stel Ieerboeken 
dat in aile gemeenten zou worden gebruikt. 

"Zoo ook de Commissie van 1924.: 'Uwe tegenwoor-' 
dige Commissie stemt geheel in met bovengenoemd ad-
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vies, en komt daarom met de sterke aanbeveling, dat 
slrch~s een stel boekengebruikt worde voor aile cateche
tisch onderwijs: 

"De Kerkeraad is evenzeer overtuigd dat alles dient 
gedaan te worden om de eenheid van het 'catechetisch 
onderwijs te bevoideren. Toch trekt hij in twijfeLof het 
probleem zal worden opgelost door de keuze van een stel 
vraagboeken, en een Synodaal beslui! dat deze door al de 
kerken zullen worden gebuikt. Op het terrein van he! on
derwijs,is persoonlijk initiatief met het oog op leerstof en 
methode al moeilijk te verbieden. Ook zou het geenszins 
wenschelijk wezen zulke persoonlijke pogingen tot verbe
'tering van het onderwijs tegen te gaan, daar j uist langs 
dezen weg de ontwikkeling en de gestadige bloei van het 
catechetisch onderwijs kan worden verwacht. En ook zal 
het blijken dat, tenzij Kerkeraad en Catecheet overtuigd 
zijn dat het door de Synode gekozen stelvraagboeken het 
beste is dat te verkrijgen is, en het meest geschikt met het 
oog op de behoeften in eigen gemeente, de vasts telling der 
Synode toch spoedig weel; gevaar loopt een doode letter 
te worden. , 

"De eenheid op het gebied van hetkerkelijk onderwijs 
is wenschelijk. De hoogste eisch echler is doelmatig
heid ('effjciency'), en de eenheid zal onzens inziens we-

o zenlijk bevorderd worden slechts dan wanneer een gesta
dig streven is naar verbetering en het produceeren van 
zulke stof die waarlijk in de behoeftenvoorziet. 

o "Het is met het oog op de behoeften en problemen 
welke zich op toenemende wijze voordoen op het terrein 
van het kerkelijk onderwijs, dat de kerkeraad het zeer 
wenschelijk acht dat onze kerken zich voorzien van de 
diensten van een 'Educational Committee', wier taak het 
zal zijn, zooals hierboven genoemd, allerwege de zaak van 
het kerkelijk onderwijs onzer jeugd te bevorderen." 

(Classis Orange City.) 

The Synod provididor such a translation of OUr Litur
gical Forms (in English), especially of the form for Bap
tism and Communion, which shall incorporate the correc
tions found in the latest Dutch translation. , 

(Classis Grand Rapids West.) 
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De Classis Pacific verzoekt, gelijk ook Classis Grand 
Rapids West, om eene herziene Engelsche vertaling van 
onze liturgische geschriften.En in verb and hiermede 
vraagt de Classis ook, of hetniet raadzaam zon zijn, om 
volkomene overeenstemming te hebben tusschen de Hol
landsche en Engelsche vertaling onzer Belijdenis-
schriften. (Classis Pacific.) 

De Synode bezorge een Psalter, ,groot formaat, zond~r 
de Hymns, Doctrinal and Practical, te vinden op blad
zijde 383 v.v. 

Gronden: 
a) De tegenwoordige uitgave verlokt tot het overtre

ding van Artikel 69 onzer Kerkenorde, waar tot in 
bijzonderheden is bepaald wat wij bij onze open
bare Eeredienst zullen zingen; 

b) Indien wij deze 'of dergelljke Hymns gaan ziilgen in 
onze Eeredienst, dan behoort dit niet te gebenren 
aleer de Kerken in Synode vergaderd Artikel 69 
hebben gewijzigd, en hebben vastgesteld welke 
Hymns zullen worden gezongen. En dit is te noo
diger daar ons land vol is van vroom-klinkende 
Hymns met bedenkelijke, dikwijls Arminiaanschen 
inhoud. . (Classis Pella.) 

HYMNS BACK OF AMERICAN .PSALTER. 

De Synode s'preke hare besliste afkeuring uit over de 
, uitgave van den "Psalter", die in denzelfden band ook de 

52 Hymns aanbiedt OIndat daardoor: 
a) de indruk wordt gegeven, dat deze, evenals de Psal

men, in den Openbare Eeredienst mogen worden 
gebruikt; 

b) het misbruik de kerken allengskens begint in te 
sluipen. (Class is Wisconsin.) 

TRACTAATVEHSPREIDING VAN DE "FArrH, PRAYER AND TRACT' 

LEAGUE." 

De Classis verzockt der Synode de zaak uan de trac
taatuerspreiding, ter, hand genomen door de "Faith, 
Prayer and Tract League", zedelijk en finantieel te 
steunen. 
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Gronden: 
a) Reeds in 1916 (zie Act'1', Art.'27, p.24, 10, d) werd de 

noodzakelijkheid om de zaak del' tractaatversprei
ding IeI' hand te nemen, erkend. Commissies zijn 
op de volgende Synoden benoemd, om in dezen 
werkzaam te zijn, doch tot dnsver is er weinig of 
niets tot stand gekOIuen; 

,b) De aanvankelijk welgeslaagde poging, en vooral 
het gunstig beoordeelde werk van de Faith, Prayer 
and Tract Leagne; 

" c) Het plan del' League am bij ,de 60 Iractaten, waar
van reeds over de honderd duizend over heel onze 
Kerk en verre er buiten, verspreid worden, nag vele 
anderen te schrijven in beide talen of ook nit te kie-' 
zen uit reeds bestaande tracts; 

d) Vooral die voorgenomen uitbreiding zal heel wat 
werk en uitgaven eischen. Dit mag niet langeI' van 
enkele personen gevraagd worden, dewijl ze, zan
der eenige finan-tieele vergoeding daarvoor te heb
ben ontvangen, reeds veel en moeielijk pioniers
werk in dezell'hebben verricht; 

e) Eigen initialief mag toch 01' Synod ale steun onge
twijfeld rekenen en heef! dien steun noodig om 
krachtig en op steeds breeder wordend terre in te ' 
arbeiden., (Classis Wisconsin.) 

De Synode steune de "Faith, Prayer and Tract League", 
zooals dat uitgesproken 'wordt in de instructie van Winni
peg, aldus luideud: 

"De Classis verzoekt del' Synode de zaak van de ./rac
taatverspreiding (tel' hand genomen door de 'Faith, 
P~ayer and Tract League') zedelijk en fin anti eel te 
steunen. Gronden: 

(1) Reeds iml916 (zie Acta,Art. 27, p. 24,10, d) werd de 
noodzakelijkheid om de zaak del' tractaatversprei
ding ter hand te nenlen, erkend. CdIDlnissies zijn 

01' volgendeSynodes benoemd, om in dezen werk
zaalll te zijn, doch tot dusver is er door dezen \\rci
nig of niets tot stand gebracht; , 

(2) De aanvankelijk welgeslaagde poging, en het alge
meen gunstig beoordeelde werk van de 'Faith, 
Prayer and Tract League'; 
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(3) Het plan del' League om, bij de 60 verschillende 
exempl~reI;l vari traktaten die ze reeds uitgeeft, 
waarvan reeds over de honderd duizend over gebeel 

onze Kerk, en velTe er buiten, verspreid werden, 
nog vele andere te schrijven of uit reeds bestaalHle 
tracts te kiezen, en te laten drukken; 

(4) Vooral die voorgenomen uitbreiding zal heel wat 
werk en uitgaven eisehen. Dit mag niet langeI' van 
enkele personen gevraagd worden, dewijl ze, zon
del' eenige finantieek vergoeding daarvoor te heb
ben ontvangen, reeds veel en moeilijk pioniers
werk in dezen hebben verrieht; 

(5) Eigen initiatief mag toeh ongetwijfeld op .Synodale 
stenn rekenen, en heeft in dit geval dien stenn noo

dig, om kraehtig, op steeds breeder word end ter
rein, voort te arbeiden; 

(6) Te meer waar deze traetaatverspreiding, voortvloei
ende uit werk der 'Faith, Prayer and Tract League', 
reeds tot een kraehtige steun geworden ;s voor on
zen Heiden~, Stads-, en Inwendige Zendingsarbeid, 
en dus dient het daarom ook tereeht de steun en 
de belaugstelling del' geheele Kerk te hebben; 

(7) Het Immigratiewerk in Canada eiseht vooral Hol
landsehe traktaten, IOn "Van die zijn er elders schier 
geen geschikte te verkrijgen." 

(Classis Orange City.) 

De Classis verzoekt der Synode de zaalc del' tractaat
verspreiding (tel' ha!ld genomen door de "Faith, Prayer 
and Tract League") zedelijk en finantieel te steunen. 

Grondfn: 
(1) Vorige Synoden hebben reeds erkend de noodzake

lijkheid om de zaak der tractaatverspreiding ter 
hand te nemen; . 

(2) Zelfs werd door de Synode van 1918 een Commissie 
benoemd om in deze gevoelde behoefte te voorzien; 

(3) De Synode van 1920 sprak zieh nogmaals nit in dien 
geest; 

(4) Toch werd do~r de Commissie hiervoor benoemd, 
zoover wij konden nagaan, nog weinig of geen 
reehtstreekseh werk tel' traetaatve,spreiding ver
rieht; 





XXXIV 

(5) De tractaatverspreiding van bovengenoemde 
"League" is naar bet oOl'deel der Classis van zooda

nigen omvang dat de personen die zich aan dien ar
be'id geven meer<}ere steun noodig hebben om ook 
finantieel deze belangrijke zaak door te kunnen 
zetten en zoo mogelijk uit te breiden. 

(Classis Sioux Center.) 

Classis Pella verzoekt der Synode vriendelijk om.hare 
besluiten (Acta 1918, Art., 18, en Acta 1920, bladz. 12) in
zake hel publiceeren van rapporten, strict te handhaven. 

(Classis Pella.) 

IV. KERKENORDE ZAKEN EN EMER{TI ZAKEN 

RAPPORTEN SYNODALE COMMISSIE; DEPUTATEN AD EXA· 
MINA; ECHTSCHEIDINGS COMM. RAPPORT XVI; BELIJ. 

DENISVRAGEN, VI; UNIONS, VIII; KERKERAADSAF. 
ZETTING, IX en X; BEVOEGDHEID CLASSICALE 

COMMISSIES, XIII; GEN. TREASURER, XI; 
RE·INCORPORATION COMMITTEE, 

Bladz. 94. Acta Synodi 1924. 

De Synode kennisgenomen hebbende van het antwoord 
der Nederlandsche Gereformeerde Kerken inzake ons ver
zoek om voorlichting in de bekende Echtscheidings
kwestie: 

a) bedanke de Nederl. Geref. Kerken voor het uitvoe
rig en veel bestudeerd advies ons gegeven; 

b) voor datgene wat betrekking heeft 01' onze vraag, 
zorge de Synode, dat in de Commissie van Praead
vies de twee zijden, welke in 1916 (zie Acta Synodi 
1916, Art. 48) bestonden, beide in deze Commissie 
vertegenwoordigd zijn. (Classis Illinois.) 

De Classis vraagt, da! de Synode zich uitspreke, of ie
mand, 01' niet-Bijbelschen grond echtscheiding ·gekregell 
hebbende, en zich aan de gemeenschap der Kerk onUrok
ken hebhende, na ernstig betoon van berouw en belijdenis 
daarover, weer in de Kerk kan worden opgenomen, hoe
weI aile, pogingen om de huwelijksband met den verlatene 
te herstellen vruchteloos bleven. (Classis Holland.) 
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Classis ,,'enschl, naar aanleiding van een concreet ge
val, hel oordeel der Synode belreffende een echlschei
dings-zaak, namelijk: "moel de uitdrukking, "op Bijbel
schen grond gescheiden" z66 verstaan worden dat die aI
leen op de onschuldige partij betrekking heeft, of z66, dat 
een echtscheiding op Bijbelschen grond het huwelijk voor 
beide partii.en opheft, en in vrijheid stelt tot het aangaan 
van een ander huwelijk ook voor de schuldige partij? 

(Classis California.) 

Classis Sionx Center verzoekt de Synode een nadere 
"verklaring en omschrijving te geven van punt 3a van de 
vijf punten door de Synode van 1918 onve,al)derd aan
vaard uit het rapport der Commissie inzake de zooge
naamde doopleden en doopledencensuur. (Zie Acta 1918, 
Art. 52, bladz. 58. Zie ook voor de vijf punten zelf bladz. 
180, 18l.) Gronden: 

a) Punt 3a spreekt zeer in het aIgemeen vaneene be
kendmaking aan de gemeente, zonder eenigszins 
den inhoud en vorm ervan ietwat nader te bepalen; 

b) Ook is niet aangegeven of bijdie bekendmaking 
den naam van den betrokken persoon al dan niet 
genoemd behoort te worden. Dit behoor! niet onze
ker te blijven, te meer daar vroeger de Synode van 
1900 besloot, dat bij de bekendmaking en opwek-. 
king tot gebed de namen genoemd moe ten worden. 
(Zie hiervoor Acta 1918, bladz. 178, 5); 

c) Een meer belijnde verklaring en omschrijving van 
de woorden "eene bekendmaking" uit Punt 3a zou 
bevorderlijk zijn aan de vastheid en eenheid vall 
gedragslijn in deze gewichtige zaak; , 

d) Bij de censure over belijdende leden wordt de in
houd der bekendmakingen weI belijnd aangege-
Yen, (Zie Art. 77, der K. 0, ' 

(Classis Sioux Cenier.) 

The Synod utter a strong warning against worldliness 
and take a definite stand against the popular evils of card
playing, theatre-attendance (including movies), and 
dancing" 
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Grounds: 
. a) An increasing nnmber of our members indulges in 

these forms of amnsement; 
b) they are contrary' to the Word of God, bear the 

stamp of worldliness, endanger the spiritual and 
moral welfare of those who indulge in them and 
have always been condemned by Reformed mor
alists as a whole: 

c) If our Synod takes no definite stand in these mat
.ters, the evil will spread and soon .become too gen-
eral to be eradicated. " 

(Classis Grand Rapids West.) 

De Classis hecht hare adhaesie ,aan het voorstel van 
Classis Grand Rapids West betreffende kaartspel, bio-
scoop, en dans., (Classis pacific,) 

De Synode geve eene verklaring van het woord "spe
leI'S" voorkomende in het Avondmaalsformulier in het ge
deelte, dal de ergerlijke zonden noemt, die van dien aard 
zijn, dat, wie zich VB:ll die zonden besniet weet, vermaand 
wordt ziCil van de tale I des Heeren te onthoriden. 

Gronden: 
a) Er zijn Avondmaalgangers die deel nemen aan het 

kaartspel om prijzen in de huizen, aan het kegel
spel in de "bowling alleys", en het bezoeken van 
poolrooms, en die dit niet als ongeoorloofd en zon- " 
dig beschonwen; 

b) Die de Gereformeerde zede liefhebben oordeelen 
daarentegen, dat dergelijke verIriakelijkhedenge
vaarlijk zijn voor het geestelijk leven des Avond
maalgangers, en verderfelijk voor de jeugd. Ze er
geren er zich aan; 

c) Voor het welzijn van de Kerk is het noodig, dat de 
,Synode eene besliste nitspraak doe, gegrond op de 
Heilige Schrift. (Classis Wisconsin.) 

Synod revise the decision of the Synod of 1904 (Acta, 
pp. 41, 42) in re choir singing in our public worship, and 
take a definite stand on this question, either by prohibiting 
it altogether (except as an aid to congregational singing) 
or leaving the matter entirely to the local consistories. 
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Grounds: 
The present ruling disapproves of choir singing, 'but 

does. not prohibit it. As a consequence it can be appealed 
to by those opposed to it, while at the same time it leaves 
" 1.001' hole for those who wish t.o introduce it, This can 
nol he conducive to the welfare and peace of our churches. 

(Classis Grand Rapids West.) 

Classis overtures Synod to reduce the numher of dele-
gates to Synod from six to four from each Classis: 

Grounds: 
a) Reduction of expenses; 
l» Sixty delegates are a sufficient numher to transact 

the business. (Classis Grand Rapids East.) 

. Classis overtures Synod to reduce the number of dele
gates to' Synod from six to four. 

(Classis Grand Rapids West.) 

The Classis overtures Synod to reduce thcmimber of 
delegates to .synod from three· ministers and three elders 
to two ministers and two elders from each Classis. 

Reasons: 
(1) It takes too many ministers away from their 

charges at'the same time; 
(2) Because of the expense entailed; 
(3) There would still be sufficient delegates to transact 

the business of the Synod. 
(Classis Hackensack.) 

Synod reduce We number of synodical delegates by 
one-third. 

Grounds: 
a) Sixty delegates is a'sufficient number for the work 

of Synod; 
b) Traveling' expenses will be considerably reduced, 

by the change; 
c) The lodging of delegates will be greatly facilitated; 
d) Fewer ministers will be called away from theil' 

ministerial duties. 
(Classis Muskegon) 
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Classis wenscht vermindering van het getal afgevaar
digden naar de Synode 'tot twee (2) leeraars en twee (2) 
ouderlingen uit elke Classis. 

Granden: Dezelfde drie die andere Classes hebben. 
(Class is California.) 

AFVAARDIGING TER SVNODE: Van elke Classis twee leer-
, -aars en twee ouderlingen. 

Granden: 
(1) Vermindering van de onkosten; 
(2) Vergemakkelijking van den arbeid. ' 

(Classis Hudsan.) 

De Synode besluite dat het aantal afgevaardigden tel' 
Synode alzoo gereduceerd worde, dat voortaan iedere 
Classis vier afgevaardigden zendt in plaats van zes. 

Grandel!: 
a) Finantieele bezuiniging werd in de laalste jaren 

herhaaldelijk gevraagd met betrekking tot verschil
len de kerkelijke zaken. De voorgestelde reductie 
zou de reiskosten der Synodale afgevaardigden een
derde en dns zeer belangrijk verminderen; 

b) Gemakkelijker huisvesting der afgevaardigden zou 
er door bevorderd worden; 

c) Zestig afgevaardigden plus de theologische profes
soren aIs praeadviseurs is genoeg voor onze kleine 
kerkengroep. (Vergelijk de afvaardiging ter Sy
node der Gereformeerde Kerken in Nederland) ; 

d) Een kleiner aantal leeraren dan thans zal dan en
kele Zondagen de betrokken gemeenten niet kun
nen dienen; 

e) Ook zal het gemakkelijker gaan om ouderlillgen af 
te,vaardigeJ,1, aangezien er weinige ~uderlingen -zijn, 
die voor twee of meer weken van huis kunnen. 

(Classis Sioux Center.) 

De SYl10de verlnindere de afvaardiging leT Synode nIet 
een-derde, zoodat in plaats van drie leeraren en drie OU

derlingen, er VOOl'taan slechts twee leeraren en twee OU
derlingen van elke Classis afgevaardigd worden. 
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Gronden: 
a) Dat door' de vermeerdering van afzonderlijke 

Classes het getal del' afgevaardigden en tevens del' 
onkosten zeer vermeerderd worden; 

b) Door zeslig afgevaardigden, behalve de Tlieolqgi
sche Professoren, kunnen de zaken even zoo goed 
behartigd worden als door negentig. 

, (Classis Wiscomin.) 

De ,S);node besluite tot vermindering van het getal 
Vaal' Synod ale afvaardiging: 

(1) Om: finantieele redenen; 
(2) Het werk even goed verdeht kan worden; 
(3) Besparing in de gemeenten van werkkrachten. 

(Classis Zeeland.) 

Classis overtures Synod not to deerease the number of 
delegates to its assembly. 

Grounds: 
(1) This decrease in number would tend to centraliza-

(2) 

(3) 

(4) 

, lion of power in the hands of too small a represen
tative group; 
The expense should not be a weighty factor in this 
matter, because Of the value, educational and in-
spirational, to the delegates attending and the 
Church as a whole; 
The number of delegates is not so excessively 
great that the body should become unwieldy; 
The more intricate problems and vexing questions 
arising from year to year rather demand an in-
creased delegation- to settle them satisfactorily. 

(Classis Ostfriesland) 

De Synode ga er .niet toe over 0111 het getal classic ale 
afgevaardigden tel' Synode te verminderen. 

Gronden: 
a) Het werk tel' Synode wordt ieder jaar meer en de 

leekenen wijzen niet op vermindering; 
b) Zoo blijft er betel' contact tusschen kerken, als 

l11eer afgevaardigden tel' Synode komen; 
c) Bezuiniging, gerekend over het getal huisgezinnen, 

is niet noemenswaard. (Class;. Orange City.) 
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Het aantal ,Synodale afgevaardigden niet te "Vermin
deren. Gronden: 

(1) De bezuiniging is uiterst gering; 
. (2) Het werk, door de ·Synode te ver~ichten, vermin

dert er niet door. Dit zou aileen zoo zijn, bijal
dien Particuliere Synodes we.rden gehouden; 

(3) Oak is het zeer twijfelachtig of het werk der Sy
node er vlugger door zou worden afgedaan. Dege
lijke Commissies kunnen daaraan veel meer hel
pen 'en deze kunnen beter samengesteld worden, 
als de keuze uit de afgevaardigden ruim is; 

• (4) De degelijkheid van he! werk en het meer alge
meen meelevenmet de Kerk mag niet prijsgege
yen worden am mogelijk wat meer tijd uit te win
nen en am een weinig geldelijk voordeel. 

Ingeval eehter de Synode toch zou besluiten tot ver
min dering, dan geeft de Classis der Synode in ernstige 
overweging, dat deze vermindering aileen mag zijn in 
overeenkomst met het beginsel, dat aile Classes gelijke 
reehten van afvaardiging hebbel1. 

(Classis Pacific.) 

Classis recommends to Synod that henceforth all Synod
ical meetings be held in Grand Rapids. 

Grounds:" 

a) Lodging can be provided for many of the delegates 
in the Dormitory; . 

b) Better facilities in the way of Synodical Acta) etc., 
can be furnished by the School Lihrary. . 

(Class is Grand Rapids West.) 

Classis expresses its disapproval' to Synod of the move
ment to have all fUiure Synodical meetings in Grand Rap
ids, as proposed by Classis Grand Rapids West, for self-
evident reasons. (Classis Ostfriesland.) 

Classis overtures Synod not to change the system of 
appointing delegates to Synod, placing it on a so-Called 
representative basis, according to faInilies. 
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Grounds: 

(1) The same as those given in Classis Ostfriesland's 
overture about not decreasing the number of dele-
gates-see above; . 

(2) This is not in accord with Reformed Church polity 
and usage, by denying the equality of Classes as 
Classes. 

(Glassis Ostfriesland.) 

Aangezien er stemmen in onze kerken gehbord wor
den om Particuliere Synoden in te stellen, en de Synode 
offici eel verzocht wordt daartoe de noodige stappen te ne
men, zoo wendt Classis Sioux Center zich hiermede tot uwe 
Eerwaarde Vergadering met het advies om daartoe niet' 
over te gaan, om de volgende gewichtige redenen: 

a) Zulks zou geen bezuiniging zijn, maar zou veel 
meer ko~ten dan thans; 

b) De ligging onzer Classes laat geen gelukkige groe
peering toe; 

c) De afstanden in ons land makenjaarlijksche ver
gaderingen moeilijk; 

d) Hoewel de behandeling van enkele zaken er door 
bespoedigd zou worden, zau toch die van andere 
zaken er door vertraagd worden, namelij k, daor
dien men zich van de uitspraak del' Particuliere Sy
noden weer beroepen zou op de Generale Synode. 

(GlaBsis Sioux Center.) 

Classis Hackensack overtures Synod to give its deci
sion in re Prof. B. K. Kuiper. Prof. Kuiper requested the 
Board of Trustees of the Theological School and Calvin 
College to declare him a candidate for the ministry in our 
Christian Reformed Church. The following action was 
taken by the Board: "Relative to the request of Mr. B. K. 
Kuiper, ·Curatorium declares itself to have no jnrisdiction 
in the matter, since Mr. KnipeI' has not pursned his theo
logical studies at our Seminary, and he is in no way con
nected with this institution; and Mr. KnipeI' is referred to 
the Classis of Hackensack in whose midst he is residing 
and which has jurisdiction over him in this matter." 

Upon receipt of this decision, Mr. Kuiper requested 
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Classis Hackensack to declare him candidate. On accouut 
of differeuce of opinion among the classical delegates as 
to the interpretation of Articles 3, 4, and 18 of the Church 
Order, the matter was tabled until Synod passes. on it. 

(Classis Hackensack.) 

Classis has declared the brethren J. Homan and R. 
Posthumus emeriti; according to Art. 13.C. 0., this action 
needs the approval of Synod. 

(Classis Muskegon.) 

EMERITI. 

1a. Classis geeft aan Rev. H. J. Haarsma, op verzoek 
van diens kerkeraad, eervol emeritaat. 

Gronden: Krankheid en daaruit voortvloeiende on-
geschiktheid tot den dienst. ' 

b. Beveelt Ds. Haarsma aan bijde';' Board VOor vijf
tien honderd dollars steun jaarlijks. 

2a. Classis geeft aan Rev. P. W. De Jonge, op verzoek 
van diens kerkeraad, eervol emeritaat. 

Grondell: Langdurige krankheid en daaruit voort
vloeiende ongeschiktheid tot den Dienst des \Voords. 

b. Beveelt Ds. De Jonge aan bij den Board voor de som 
van zestien honderd dollars jaarlijks. . 

3. Vraagt de approbatie der Synode voor deze han
deling. 

(Classis Wisconsin.) 

Ds. WEIDENAAR. 

De Classis legt de zaak van Ds. D. Weidenaar voor de' 
Synode ter beslissing. 

Gronden: 
a) Classis kan, onder de gegevene omstalldigheden, 

de schorsing van Ds. Weidenaar niet opheffen. De 
gronden daarvoor liggen in de geschiedenis van het 
laatste jaar; 

b) Onder de gegevene omstandigheden kan de Classis 
ook niet voortgaan met de zaak van Ds. Weidenaar 
zonder zijn toe stand te verergeren; 
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C) Al zou men de schorsing opheffen, ;"'en zou am de 
gegevene omstandigheden tach geene vrijmoedig
heid hebben tot beroepbaarstelling. Opheffing van 
de schorsing houdt tach feitelijk' in' beroepbaar-
stelling; . 

d) Overeenkomstighet advies van Dr. Mulder zou het 
niet raadzaam wezen in de zaak verder te werken, 
nag veel mindel' hem beroepbaar te stem"n. 

De zaak. sluit ook in de finantieele aangelegenheden 
die daarop betrekking hebhen. 

(Classis Wisconsin.) 

Daar de regeling Vaal' Emeriti geen algemeene voldoe
ning geeft, en, daar de suhsidie geen rekening houdt met 
de jaren ~an dienst waarin men met eere de Kerk gediend 
heeft, verandere de Synode haar Reglement z66, dat er een 
Pensioen Systeem zij naar jaren van dienst Vaal' Emeriti 
(hunne weduwen en weezen), doch z66, dat indien er naar 
het oordeel del' Classis waaronder zij' ressorteel'en het 
blijken mocht dat het ontoereikend is, deze het recht heb
be am aanvraag te doen vaal' wat meer noodig zou zijn: 

(Classis Zeeland.) 

De Classis Pella verzoekt de Synode am een alge
meenen regel te stellen, wanneer, een Leeraar, die naar een 
andere gemeente gaat, Vaal' rekening van de· nieuwe ge-
meente komt te staan, tractement, enz. . 

(Classis Pella.) 

LEERAARS DIE Z,CH IN DIENST STELLEN VAN BUITEN-KER

KELI.JKE INRICHTINGEN. 

De Synode bepale den status van Leeraars die zich in 
dienst stellen van buiten-kerkelijke inrichtingen, zooals 
die van barmhartigheid en onderwijs. 

Gronden: 
a) Zulke gevallen worden niet gedekt door Art!. 12 en 

13 der R. O. Van Dellen en Keegstra rangschikken 
zulke gevallen weI onder Art. 12, doch eene Syno
dale hepaling dienaangaande hehben wij nie!. Oak 
heef! de Synode in het verleden niet in dezen geest 
geoordeeld. (Zie Acta 1918, Art. 37, p. 38, II) ;-
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b) Volgcns de verklariug van Ds. Joh. Jansen ([(orte 
VerJdaring van de [(erkenordening, p.p. 30-32), val
len znlke gevallen evenmin onder Art. 6 K. 0., waar
naar verwezen wordt in voornoemd Synodaal be
sIuH; 

€) Znlke gevallen veroorzaken geen kleine moei!e aan 
de Classes, die ze hehben te behandelen; 

d) Voor den goeden gang van het kerkeli.ik leven is 
het gewenscht, dat hieromtrent helderheid kome. 

(Classis Wiscollsin.) 

Classis overtures Synod as follows: 
a) That the Synod take cognizance of the existence of 

the Christian Reformed Sunday School Association 
ot the Middle West; 

b) That the Synod take cognizance of the Constitution 
of this Association, said Constitution reading as 
follows: . 

CONSTITUTION 
of the 

C. R. S. S. A. of the M. W. 

ARTICLE I.-Name 
The 'name of this Association, is: The Christian Reformed Sun

day School-Associa~ion of the Middle I West. 

ARTICLE H.-Purpose. 
Its purpose- is to promote the interests of the Sunday School" 

which seeks to educate the children of the covenant and to bring the 
Gospel of Salv'ation to those without the means of Grace; thereby 

- aiming at'the glory of the Covenant Lord and the extension of His 
, Kingdom. 

This purpose is to be sought in accordance with the Word of God 
and the accepted stan'dards of the Christian Reformed Church. 

ARTICLE II I.-Membership. 
Members of the Association are:, the Sunday Schools of the 

Christian Reformed churches within the boundaries of the States of 
Ohio, Indiana, Illinois, Wisconsin, and Michigan. 

ARTICLE IV.-Officers. 
The officers are: President, Vice-President, Secreta:r-y, and 

Treasurer. The officers constitute the Executive Board which has 
general oharge of the affairs of the ,Association. They are chosen by 
ballot for a term of two years, two each year, alternately, President 
and Secretai'y, Vice-President and Treasurer. 
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,ARTICLE V.-Convention 

Sec, 1. The Association meets annually in convention, which is 
. open to all teachers ·and to all who are interested in the work of the 
Sunday School. 

Sec. 2. Each Sunday School sends two delegates: these consti
tute the voting membership of the convention .. 

'Sec. 3. The convention is held in the month of October, the date 
to be decided by the Executive Board. 

Sec. 4. Each convention decides upon the place of the next 
annual meeting. 

Sec. 5. The progr.am is prepared by the Executive Board. ·All 
other arrangements are made by the' Sunday School (8) where the 
convention is to be held. 

Sec. 6. The officers of' the Association function during business 
sessions. The oonve1,1tion chooses its own ,president for the day. 

Sec. 7. The convention is conducted according to the generally
accepted parliamentary rules of order for public meetings. 

ARTI,CLE VI.-Finances. 

Each Sunday School particip,ating in the conventio'n is assessed 
an annual fee of one dollar, to be paid upon enrollment of its 
delegates. 

ARTICLE VI I.-Amendments 

This constitution may be amended by a majority vote of the co;n
vention. The principle embodied in Article II is not subject ·to 
change. 

C) That the Synod instruct the above named Ass[)cia
tion as to what relationship it stands toward the 
Church and what authority it has. 

The Classis, for the information of the Synod, states 
. that the questIon of authority arose in connection with the 
relations exisling between the above named Association 
and the Michigan Council of Religious Education. Our 
Association has two representatives upou this Couucil, 
namely, Dr. H. Beets and President J. Broene. At various 
times the propriety of such affiliation with the Council 
has been questioned. On one occasion the right of our As
sociation to affiliate with the Council was challenged .. At 
every Convention this matter has become a bone of con
tention. Therefore an expression by the Syuod as to the 
rights aud authority of our Association was considered 
advisable. (Classis Grand Rapids East.) 
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The request of Otsego, Mich., supported by Classis 
Zeeland, to rejoin Classis Grand Rapids'West, is sent to 
Synod for its approval. 

(Clas.~is Grand Rapids West.) 

De Synode geve de gemeente Otsego, op haar verzoek, 
vrijheid te mogen ressorteeren onder Classis Grand Rap
ids West. 

Gronden: 
(1) Geographisch behoort zijniet tot de territory van 

Classis . Zeeland; 
(2) Zij kan gemakkelijker vanuit Grand Rapids be

reik.t worden dan vanui! Classis Zeeland. 
(Classis Zeeland.) 

V. BEZW AARSCHRIFTEN 

Sioux Center Za;J.k, Rapport VII. 
Rapport Pella-zaak Comrnissie. 
Rapport Scholten-zaak Commissie. 
Appeal to Synod in re decisions of Classis Grand Rapids 

West regarding Cando B. .T. Danhof, and Revs. H. 
Danhof and G. M. Ophoff, by Rev. J. De Haan. 

Protest legen Classis Grand Rapids Oost? 
Bezwaarschrift tegen de afzetting van de leeraren H. Dan-

hof, H. Hoeksema, en G .. M. Ophoff, van A. D. Douma. 
Idem, van P. Jacobsma. 
Idem, van F. De Jong. 
Protest of Rev. B. H. Spalink against the Synod in the 

matter Hoeksema-Danhof and Common Grace. 
Bezwaarschrift, C. \Vassink tegen de Drie Punten en de 

afzeJting der leeraren Danhof, Hoeksema, enOphoff 
met hun kerkeraden. . 

Idem, van K. Kooiker. 
Idem, van W. Kooiker. 
Idem, van A. Van Duyn. 
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Bezwaarschrift Kerkeraad Middelburg, Iowa, tegen de be
sluiten der laatste Synode inzake de Gemeeue Gratie 
kwestie, ' 

Protest tegen de Drie Punten, van p, Aukema, p, Bareman 
et aI., D. De Boer, L. Gorter, T. Hoekstra, S. Kooima, 
T. Kooima, B. Lems,G. Lems, J. Pater, W. Straudstra; 
B. G. Timmer et aI., eu C. Van Zanen. 

Protest B. J, W.C. Duits tegen de Drie Punt en en de 
mogelijkc herbenoeming van Dr. C. Bouma. ' 

Protest van Ds. B. H. Einink tegen den Kerkeraad van 
, Central Ave. en de Classis Holland. 
ldem, van H. ,Snieders, H. Risselada, en H. Ten Broeke. 
Beroep op de Synode van de besluiten der Classis Zee-

land inzake de behandeling en afzetling van Ds, H. ' 
Wierenga, door H. Wierenga. 

Protest, idem., of P. Wierenga ~n J. Vanden Berg. 
Bezwaarschrift van L. Benving tegen het optreden der stn

denlen tot het spreken van een stichtelijk woord (zie 
slot Rubriek I), 

Getrouw Afschrift. 
A True Copy. 

HENRY BEETS, Stated Clerk 
737 Madison Avenue, SE., 

Grand Rapids, Mich., U. S. A. 
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RAPPORTEN 

RAPPORT I 

The Synod of the Chr. Ref. Church, 
Chicago, Ill., 1926. 

ESTEEMED FATHERS AND BRETHREN:-

YOUR COMMITTEE in re the adoption of the Author
ized, or the American Revised Version as the official 

version for our American-speaking Congregations (Year 
Book, 1925, p. 124), has the honor to submit the following 
report. 

Three of the committee members, however, feel duty 
bound to state that this report is mainly the work of Prof. 
L. Berkhof. They feel that he shonld be given credit for 
the thorough way in which he has presented this material. 

The question' before our Church is: 

WHAT VERSION OF THE BIBLE SHOULD .oUR 
CHURCH USE? 

The Synod of 1922 received an overture of Classis 
Sioux Center urging the adoption of the Authorized Ver
sion, the English Revised Version, or the American Re
vised Version of the Bible, as the official translation for 
our American-speaking chnrches. The matter was re
ferred to a committee, consisting of Rev. W. Stuart, Rev. 
K. Bergsma, Prof. J. G. Vanden Bosch, and Prof. L. Berk
hof. This Committee was not ready to report in 1924, 
and was therefore continued. 

It was quite natural that the desire should arise in our 
chnrches that Synod should express its preference for one 
of the three Versions named, and should sanction its nse 
in our American-speaking churches. If there were but It 



-2-

single translation of a representative and more or less 
official character, as in the Netherlands, there wonld have 
been no occasion for it. Bnt besides the many individnal 
translations, such, as those of Rotherham, Weymouth, 
Goodspeed, Moffatt, and others, we have three that are of 
a representative character and are used in the churches of 
our country. It was therefore inevitable that, with the. 
rapid progress of Americanization in our circles, the ques
tion should arise, Which Version shall we use in our pul
pits and recommend for the homes of our people? 

This is true especially in view of the fact that the 
Church ·is responsible for the translation of the Bible 
which it uses in· the ministry of the Word, and which the 
people that are entrusted to its care read in the privacy 
of their homes. Since the Bible is the ultimate standard 
of life and doctrine for our people, the Church ought not 
to leave the choice of a particular Version in the pUlpit 
to the individual ministers. It is of the greatest impor
tance also that all the members of the Church of Jesus 
Christ know exactly what God says in His divine Word. 
The most faithful translation obtainable ought to he put 
into their hands. 

SOME NECESSARY QUALITIES OF A GOOD TRANSLATION 

The question naturally arises, What are the necessary 
qualities of a good translation? Prof. Grosheide, of the 
Free University of Amsterdam, has embodied some valu
able thoughts op this point in his work on Bijbelvertalen, 
pp. 40-53. The gist of these is as follows: 

(1) It (a good translation)should be ba.~ed on the best 
critical edition of the o'riginal text. Prof. Grosheide 
does not prefer the use of the text of some one critical 
scholar, since there is always a possibility, if not a 
probability, that this is determined to some extent by 
a sUbjective theory. The more objective the text is, 
the better it will be. He gives decided preference to 
the use of some such result aut text as that of Nestle. 

(2) It ought to represent the meaning of the original as 
faithfully as possible. This is always. one of the re
quirements of a good translation, and is particularly 
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so in the case of Scripture, in which divine thoughts 
are couched in a form that was determined organic
ally hy the Holy Spirit. Here, if anywhere, the ex
ternal form is a matter of the greatest importance. 

(3) It should reproduce' the thoughts of the original in the 
living language of the present day. Archaisms in 
words and constructions ought to he avoided. If the 
meaning of the original is perfectly clear, there 
should he no amhiguity in the translation, while the 
difficulties of the original should be reproduced in 
the translation. This certainly requires a certain 
amount of freedom of expression, for in many cases a 
literal rendering fails to convey the exact idea of the 
originial. Yet only so much of freedom can be al
lowed as is consistent with, a faithful reproduction 
of the thought. 

(4) At the same time the language should not be modern
ized so as to reflect the conditions of the present 
rather than thos'e of the past. The flavor of the orig
inal and its characteristic features should remain, 
as long as they do not altogether conflict with present
day usage. Words aud names that owe their origin to, 
and are therefore associated with modern customs, in
stitutions or abstract ideas, ought to be avoided. The 
first century A. D. must not be made to appear Ilke the 
twentieth century A. D. It is one of the mistakes of 
recent individual translations that they make the 
Bible look like a twentieth century production. 

THE AUTHORIZED VERSION OF 1611 
When the King James Version of 1611 was to be pre~ 

pared, some very definite rules were laid down for the 
guidance of those that undertook the work. The most 
important of these follow, as.they are given by Bissel in 
his work on The Historic Origin of the Bible, p. 78. 
"( 1) The ordinary Bible read in the churches, com

monly called 'the Bishop's Bible', to be followed; 
and as little altered as the truth of the original will 
permit. 

"( 2) The names of the prophets and the holy writers, 
with the other names of the text to be retained, as 
nigh as' may be, accordingly as they were vulgarly 
used. ,,' 
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"( 4) 

"( 5 ) 

"( 6 ) 

"( 7 ) 

"(8) 

"( 9 ) 

"(10) 
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The old ecclesiastical words to be kept videlicet, 
the word 'church' not to be translated 'congrega

tion', etc. 
When a word hath divers significations, that to be 
kept which hath been commonly nsed by most of 
tbe ancient fathers, being agreeable to the propriety 
of the place and the analogy of the faith. 
That the divisions of the chapters be altered either 
not at all, or as little as may be, if necessity so 
require. 
No marginal notes at all to be affixed, bnt only for 
the explanation of the Bebrew or Greek words 
which camiot without some circumlocution so fitly 
and briefly be expressed in the text. 
Such quotations of places to be marginally set 
down, as shall serve for the fit reference of one 
scripture to another. 
Every particular man of each company to take the 
same chapter or chapters, and having translated or 
amended them severally by himself, where he 
thinketh good, .all to meet together, confer what 

. they have done, and agree, for their parts, what 
shall stand. 
As anyone company hath despatched anyone book 
in this manner, they shall send it to the rest to be 
cosidered of seriously and judiciously; for his 
majesty is very careful on this point. 
If auy company, on the review of the book so sent, 
doubt or differ upon any place, to send them word 
thereof, note the place, and withal send the rea
sons; to which if they consent not, the difference to 
be compounded at the general meeting, which is to 
be of the chief persons of each company at the end 
of the work." 

\Vhen this Version appeared, it was unmercifully criti
cized by many scholars, foremost among whom was 
Broughton, a very learned linguist, whose unhappy tenl
per and bad manners prevented him from obtaining a 
place among the translators. He expressed his disap- .. 
proval of the work in nnequivocal and strong language . 

. Others, in a more moderate fashion, followed inhis wake. 
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Many years elapsed before the Authorized Version gained 
general favor, and became the "people's Bible" which it 
has now been for ceuturies. And even after it gained the 
ascendancy, scholars kept on criticizing it and calling for 
a better translation, though they admitted at the same time 
that its English was unsurpassed. From this point of view 
it is generally regarded as a classic. 

The Version is declared faulty in the following 
particulars: 

(1) It contains many errors ihat are due to the use of an 
imperfect original. These are revealed in an ever
increasing measure by the gradually advancing labors 
of textual criticism. 

(2) It does not always pay sufficient attention to the 
order of words in a sentence, to the abruptness and 
obscurity of the style of the original, and by adding 
words sometimes obscures its exact force. In some 
cases the passion for good English was stronger than 
the desire to be faithful to the original. Words are 
often thrown in to support a bad translation . 

. (3) Barring phraseological expressions and idiotisms, 
there are many obsolete words, some of which are ob
solete in themselves, and others in the sense which 
they had when the translation was made. Notice such 
words as bewray (Matt. 26: 73), cumber (Luke 10: 40), 
assay (Acts 9: 26), reason (Acts 24: 25), etc. 

(4) There is a want of uniformity, in the use of proper 
names. Names that are anglicized from the Hebrew 
in the Old Testament, are put into a different form in 
the. New as coming from the Greek of the Septuagint; 
for instance, Booz and Boaz, Uriah and Urias, Ezekiel 
and Ezekias, Isaiah and Essaias, Hosea and Osee, etc. 

(5) In many instances passages that are identical in the 
original are translated differently, so it seems only for 
the sake of variety. In some cases this is of little im
portance, but in others it may affect a doctrinal posi
tion. The same phrase is rendered "the appearing bf 
Jesus Christ" in 1 Peter 1: 7, and "the revelation of 
Jesus Christ" in 1 Peter 1: 13. This is important as 
bearing on the doctrine of the Millennium. . 
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(6) The important difference between the various names 
of God in the Old Testament is not brought out, and 
the most exalted name, Jehovah, is excluded almost 
altogether, after the example of the Septuagint, and 
rendered either "Lord" or "God". On the other hand, 
the translators have sometimes introduced the name 

,of God, where it is not found in the original, as for in
stance in the expression "Would God", or "Would to 
God", in Ex. 16: 3; Num. 11: 29; Deut. 28: 67; 1 Cor. 
4: 8; 2 Cor. 11: 1. . 

(7) Distinctions are introduced that are not justified by 
the original. The word "logizomai" is rendered 
"count", "reckon", and "impute". The word for 
throne is sometimes simply rendered "seat". On the 
other hand, many distinctions in the original are lost 
sight of in the translation, for instance, three different 
words are simply translated "to know", two that 
might very well have been distinguished in transla
tion are rendered "world", and two are t.ranslated 
"hell", though one in several instances does not refer 
to the place of destruction. 

(8) The blemishes that occur with the greatest frequency 
pertain to the following: a) a failure to give due 
heed to the presence or the absence of the article, 
which sometimes alters the sense considerably; b) a 
certain laxity in the rendering of prepositions which 
often changes the meaning of an expression; and c) a 
lack of discrimination in rendering the tenses of the 
original, especially of the aorist and the perfect, so 
that the finer shades of thought are lost; and an occa
sional confounding of moods and voices. 

THE REVISED VERSION (ENGLISH) 

The long agitation for a new revision of the Bible 
finally bore fruit. On February 10, 1870, a resolution was 

, unanimously carried through both houses of the Conv,oca
tionof Canterbury to appoint a committee to deliberate 
and report on the desirability of a revision of the Author
ized Version, and on the character it ought to assume. 
This committee reported on the 11th of May of the same 
year as follows: "(1) Thatit is desirable that a revision 
of the Authorized Version of the Holy Scriptures be un-
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dertaken; (2) That the revision be so conducted as to com
prise both marginal renderings and such emendations as 
it may be found necessary to insert in the text of the 
Authorized Version; (3) That in the above resolutions we 
do not contemplate any new translation of the Bible, or 
any alteration of the language, except where, in the judg
ment of the most competent scholars, such change is nec
essary; (4) That in such necessary changes the style of 
the language in the existing version be closely followed; 
(5) That it is desirable that ConvocatIon should nominate 
a body of its own members to undertake the work of revi
sion, who shall be at liberty to invite the co,operation of 
any eminent for scholarship, to whatever nation or re
ligious body they may belong." 

This report was adopted with little opposition. Two 
companies were appointed, one for the revision of the Old, 
and one for the revision of the New Testament. To each 
one a large number of scholars were added, selected from 
all denominations. The general principles to be followed 
by both companies were as follows: "(1) To introduce as 
few alterations as possible into the text of the Authorized 
Version consistently with faithfulness; (2) To limit, as far 
as possible, the expression of such alterations to the lan
guage OL the Authorized and earlier English Versions; 
(3) Each company to go twice over the portion to be re
vised,-once provisionally, the second time finally, and 
on principles of voting as hereinafter is provided; (4) That 
the text to be adopted be that for which the evidence is de
cidedly preponderating, and that when the text so 
adopted differs from that from which the Authorized Ver
sion was made, the alteration be indicated in the margin; 
(5) To make or retain no change in the text on the second 
final revision by each company, except two-thirds of those 
present approve of the same, but on the first revision to 
decide by simple majorities; (6) In every case of pro
posed alteration that may have given rise to discussion, to 
defer the voting thereupo~ till the next meeting, whenso
ever the same shall be required by one-third of those 
present at the meeting, such intended vote being an
nounced in the notice for the next meeting; (7) To revise 
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the headings of chapters, pages, paragraphs, italics, and 
punctuation; (8) To refer, on the part of each company, 
when c.onsidered desirable, to divines, scholars, and lit
erary men,whether at home. or abroad, for their opinions." 

The most famous scholars of America were asked to 
take part in the work. Finding it impossible to meet with 
the British companies, they decided to meet separately. 
As to their method of co-operation the following is found 
in the Constitution adopted by the American Committee: 
"(8) The British Companies shall submit to the American 
Companies, from time to time, such portions of the work 
as have passed the First Revision, and the American Com
panies will transmit their criticisms and suggestions to the 
British Companies before the Second Revision. (9) A 
joint meeting of the American and British Companies shall 
be held, if possible in London, before final action." This 
9th Article was finally given up, and the following agree
ment was put in its place: "The English Committee, on 
their part, agreed to furnish, confidentially, their revision 
in its various stages to the American Revisers, and care
fully to consider all suggestions of the latter before pub
lishing; also to furnish them before publication with 
copies of the Revision in its final form, and to allow their 
American co-laborers the privilege of giving, in an Appen
dix, all suggestions which the English. Committee should 
fail to adopt. The Americans, on the other hand, agreed 
to give their moral support to the edition published by the 
University presses as far as it related to the United States,· 
and within the period of fourteen years to issue no edi
tion of their own". Bissel, The Historic Origin of the 
Bible, page 400·f. 

It is quite evident that the new Version was meant to 
be of a conservative type. The rendering of the Author
ized Version was to be altered only in so far as faithful
ness to the original made it imperative. Such alterations 
could be adopted into the text only by a two-thirds vote; 
if they failed to command a two-thirds vote, they could 
only be placed in the margin. The result is that many of 
the renderings approved by the majority of the Revisers 
are now found, not in the text, but in the margin. More-
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over, the language of such alterations 'Yas to be limited 'as 
much as possible to the language of the Authorized Ver
sion and earliest English Versions. The New Testament 
company finished its work in 1880, and the Old Testament 
company in 1885. 

The Revisers of the New Testament did not ,tie them
selves down to any individual Greek text, though their text 
is found 'to correspond more nearly with that of Westcott 
and' Hort than with any other. This represents a great' 
advance, a" compare'd with the later editions of the text 
of Beza" which was substantially the text of the Author
ized Version. In the Old Testament the Massoretic text, 
though admittedly imperfect, was followed by the Re
visers. They departed from it only in exceptional cases, 
It has been charged against them that they did not make 
sufficient use of the means at their command for textual 
reconstruction. 

In calling attention to the changes brought on by the 
New Testament Revisers, the order in which they are 
enumerated by Marvin R. Vincent in The Presbyterian 
Review of October, 1881, page 633 ff, is followed. 

( 1) Order' and Emphasis. Greater attention is paid to 
the order of words in a sentence, and as a resnlt the 
right words now receive the emphasis. Compare 
the translations in Matt. 3: 10; 3: 12; 4: 7; 7: 5; John 
6:32; 12: 13; Phil. 3: 16. 

( 2) Consistency. The arbitrary and confusing differ
ences in rendering the same words are corrected. 
This affects the rendering of a large number of 
nouns, verbs, and prepositions. ' 

( 3) Synonyms. The Revisers have avoided the tempta
tion to express subtle distinctions at the expense of 
conciseness and perspicuity. At the same time they 
have made it a point to bring ont many important 
distinctions. Take, for instance, the various words 
for servant, form or likeness, crown, hell, etc. In 
some cases the most characteristic meaning of the 
word is brought ont in the margin. 
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( 4) Tenges. The proper force of the Greek tenses is 
bronght ont 'better than in the Anthorized Version. 
Thus in John 2: 8 we read for "the darkness is past", 
"the darkness is passing away." In John 10: 23, 
"Jesus was walking" for "walked". Many important 

·changes are introduced particularly in the rendering 
of the aorist and the perfect. . 

( 5) Metaphors. In some cases the word-pictures of the 
original are more faithfully reproduced. Thus in 
Phil. 5: 30, 'not regarding" made way for "hazard
ing". And in Phil 4: 7, "keep" is changed into 
"guard". In 1 Cor. 9: 27 "buffet" takes the place of 
"keep under". 

(6) The Article. The changes with respect to the use 
of the article are very numerous, and thus important 
distinctions, obscured in the Authorized Version, are 
clearly brought out. Thus the distinction between 
"Christ" and "the Christ" is generally recognized. In 
Romans 5: 15,19 we read, Hthe one" and ~'the many". 
John 4: 27 has "a woman" for "the woman". Accord
ing to Phil. 1: 23 Paul is 'in a strait betwixt t he two~ 
departing and abiding." 

( 7) New Renderings. Many words have received a dif
ferent rendering, which in some cases is, and i.n 
others is not an improvement. The following are ex
amples of valuable changes: "place of toll" for 
"receipt of custom", Matt. 9: 9; "wallet" for "scrip", 
Matt. 10: 10; "tablet" for "table", Luke 1: 63; "bag
gage" for "carriages", Acts 21: 15; "grandchildren" 
for "nephews", 1 Tim. 5: 4, etc. 

In addition to the preceding classes of changes, 
named in the article of Dr. Vincent, the following 
are worthy of mention: 

(8) Archaism .• and Proper Names. While no attempt 
has been made to modernize the style of the Author
ized Version, and "innocent archaisms" (phrase used 
by the Committee) were allowed to stand, others that 
were entirely obsolete, or had wholly or to a con
siderable degree changed their meaning, were al
tered. For instance, in Rom. 1: 13, and 2 Thess. 2: 7, 
"let" ·was changed to "hinder", its exact opposite. 
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This was formerly, but is now no more the meaning 
of "let", HPreyent" was changed to "precede" in 
1 Thess. 4: 15;, and in Luke 19: 13, "occupy" was 
alteredto'trade". Proper names were given a more 
uniform :rendering, the form most familiar being 
chosen. , 
Italics.. In numerous cases the words that are 
printed in italics in the Authorized Version, to indi-
cate that they are not found in the original, are 
omitted in the Revised Version. This is often per
fectly warranted by a close adherence to the original 
construction. Instead of "And, behold, there was a 
man named Zacchaeus", in Luke 19: 2, we read, "And 
behold, ,a man named Zacchaeus". In Col. 3: 21, 
"Fathers, provoke not your children to anger", the 
last two words are omitted. 
Omissions and Marking of Doubtful Passages. Some 
passages are omitted altogether from the text of the 
Revised Version, either with or without a margin, 
and others are marked as doubtful. Among these 
are some important passages. The most notable of 
these are: a) Matt. 6: 13, "For thine is the kingdom, 
and the power, and the glory, for ever, Amen." 
Omitted and placed in margin. b) John 5: 3b and 4 
. . . . "waiting for the moving of the water. For an 
angel went down at a certain season into the pool, 
and troubled tbe water: whosoever then first after 
the troubling of the water stepped in was made 
whole of whatsoever disease he had." Omitted and 
placed in margin. c) Acts 8: 37, "And Philip said, If 
thou believest with all thy heart, thou mayest. And 
he answered and said, I believe that Jesus Christ is 
the Sou of God." Omitted and placed in margin. 
d) Luke 11 : 2, "Our . . . which art in heaven . . . . 
Thy will be done, as in heaven, so in earth". Omitted 
and placed in margin. e) 1 John 5: 7, "For there are 
three that bear record in heaven, the Father, the 
Word, and the Holy Ghost: and these three are one." 
Omitted without margin. 

There are two large sections of wbich the genuineness 
is subject to considerable doubt, and which are therefore 
placed between brackets, namely, Mark 16: 9-20, and John 
7: .53---<'l: 11. 
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For a more detailed study of the changes brought Oll, 
cf. A. Roberts, Companion to the Revis'ed Version of the 
New Testament; Westcott, Some Lessons of the Revised 
,Version of the New Testament; Trench, On Bible Revision; 
Marvin R. Vincent, Notes on the Revised New Testament, 
in The.Ptesbyterian Review, October, 1881, pp. 621 ff.; 
William Caven, The Revised Version of the Bible as a 
Whole, in The Presbyterian Review, January, 1886; J. H. 
Lnpton, Article Versions (English), in Hastings' Diction-.. 
ary of the Bible. 

The changes introduced 'by the Revisers of the Old 
Testament fall,in ameasure, under similar categories. A 
few of them may be iudicated here. . 

(1), Correction of the Text. In a few cases, where evi
dent mistakes had crept into the text, the Revisers 
ventured to make corrections. They did this so spar
iugly, however, that they were severely criticized for 
it. A case in point is 1 Sam. 13: 1, which, if correctly 
rendered, would read, "Saul was a year old when he 
reigned, and he reigned two years over Israel". The 
Authorized Version rendered without any warrant, 
"Saul reigned one year; and when he had reigned two 
years over Israel". The Revisers corrected this after 
a late recension of the Septuagint, "Saul was thirty 
years old", etc. 

(2) Archaisms Removed. Such words as the following 
made place for others that are now current in ordi
nary English: artillery (weapons), carriage (bag
gage; goods), coast (border), ear (plow), leasing 
(falsehood), let (hinder), wimple (shawl), etc. 

(3) Obscurities removed or mitigated. The great passage 
in Job 19: 25 is rendered :"1 know that my Redeemer 
liveth, and that He shall stand up at the last upon the 
earth", "In Psalm 16: 2 we read: "I have said unto 
the Lord, Thou art my Lord: I have no good,beyond 
thee", The first part does not generally commend 
itself, and is changed in the American Revision., Ps. 
104: 4 reads: "Who maketh winds His messengers, 
His ministers a flame of fire", Here the second part 
does not correspond with the first. 
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(4) Pro per Rendering of Words. An improved rendering 
is given of some words. "Wild ox" takes the place of 
"unicorn". By general consent "Asherah" replaces 
"grove", wfiich is absurd in view of 2 Kings 23: 6. In
stead of 'tabernacle of the congregation" we have 
"tent of meeting". 

(5) Errors in tlte Tenses corrected. The Revised Version 
has in Gen. 49: 27, "Benjamin is a wolf that raveneth", 
instead of, "Benjamin shall raven as a wolf". In 
Num. 24: 17, "I shall see Him, but not now; I shall 
behold Him, but not nigh", is changed to "I see Him, 
but not now, I behold Him, but not nigb". Tbe ren
dering of the Authorized Version in Ps. 30: 8, "Lord, 
by thy favor thou hast made my mountain to stand 
strong; thou didst hide thy face and I was troubled", 
is changed to, "Thou hadst made", etc. 

(6) Italics. In the Old as well as in the New Testament 
Revision the words in italics are often discarded or
in some instances-changed. In Malachi 1: 11 the 
words, "My name shall be great among the Gentiles", 
read in the Revised Version, "My name is great", etc. 
Ps. 7: 11 reads in the Authorized Version, "God judg
eth the righteous, and God is angry with th'e wicked 
every day". This was changed in the Revised Ver
sion to, "God is a righteous judge, yea, a God that 
hath indignation every day". 

The examples here given were mostly selected from 
the article of principal Caven on, The Revised Version of 
the Bible as a Whole, in The Presbyterian, Review, Janu
ary, 1886. For the study of many other changes cf. T. W. 
Chambers, Companion to the Revised Old Testament; 
W. H. Green, The Critics of the Revised Version of the Old 
Testament, in The Presbyterian Review, April, 1886; W. J. 
Beecher, Ifalics in Our English Bibles. in The Presbyterian 
Review. April. 1886; J. H. Lupton. Article Versions (Eng
lish) , in Hastings' Dictionary of the Bible. 

It should not be thought that the Revised Version met 
with general approval, nor could this be looked for with 
confidence. Dr. Green said: "No one will expect abso
lute perfection in a work of this description or imagine 
that it is attainable. I presume that the Revisers would 
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not hesitate taconfes!! that they have not come up to their 
o",u i~e~L ,No doubt everyone of them could point out 
blilmis.hes which he regrets; some that are due to over
sight, a greater nm;nber where much lab·or has been spent 
without after all reaching a perfectly satisfactory result". 
The first feeling upon the appearance of the new Revi
sion was one of disappointment. The voice of criticism 
was soon. heard. Dr. Briggs made a fierce onslaught on 
the work of the Old Testament Company. Other critics 
followed in his wake, and a great deal of unfavorable 
criticism was passed on the work as a whole. The Re
visers were criticized for neglecting the available critical 
helps, for their extreme conservatism, for their frequent 
inconsistency, for the fact that the best renderings are of
ten found in the margin, for the omission of words in 
italics, where they should have been retained, for their 
failure to improve upon the Authorized Version in cases 
where this was quite possible, for even introducing less 
exact renderings than were found in the King James' 
Bible, etc. Notwithstanding this, however, it is generally 
admitted that, from a scholarly point of view, and in point 
of faithfulness to the original, the Revised Version is 
superior to the Authorized Version. 

THE AMERICAN REVISED VERSION (1901) 

When the EDglish Companies finished tbeir work, they 
disbanded. Not so the American Committees. They were 
not satisfied with a versioD· in which the renderings they 
preferred were permanently consigned to an Appendix. 
Almost withont interruption they continued their labors 
and sought to improve upon the work that was done. The 
result was practically a fresh recension of the Revised 
V <:rsion. By the terms of their agreement with the British 
Companies they could not publish the fruit of their labors 
until fourteen years after the revision of the Old Testa
ment was finished. Two years before the expiration of 
th'at term they entered upon an agreement with Thomas 
Nelson and Sons, of New York City, by which that firm 
was authorized to publish in or after the summer of 1899 
the American Standard edition of the Revised Bible. Just 
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before the expiration of the fourteen years, the University 
Presses of Oxford and Cambridge sought to steal a march 
on the American Committees by publishing. the "Ameri
can Revised Version", in which they incorporated the 
American Appendix into the text. Natnrally, a storm of 
protest arose in America, which gradnally snsbsided, how
ever, when the work of the American Revision Committee 
gained the ascendancy. 

It is quite natnral that the American Revised Version 
shonld reveal great similarity to the English Revised Ver~ 
sion, since, in the words of a member of the American 
Revision Committee of the New Testament, "the best part 
of the American labor is incorporated in the book". The 
changes referred to in the preceding are largely found in 
the American as well as in the English Revised Version. 
Hence it is not necessary to mention them again. It will 
be sufficient to indicate the additional changes that were 
found necessary or desirable. 

The following are some of.the most important changes 
in the New Testament, which was published first: 

(1) Titles and Headings of Books. The word "saint" is 
omitted fom the title of the Gospels and the Revela
tion of John, the words "the Apostle" from the title 
of the Pauline Epistles, "Paul the Apostle" from the 
Epistle to the Hebrews, and the word "General" from 
the titles of the Epistles of James, Peter, 1 John, and 
Jude. ··These words are omitted, because their is no 
MS. authority for them, or because this authority is 
deficient. 

(2) ·Archaisms . . The British Committee removed "mis
leading" and retained "innocent" archaisms. The 
American Committee removed even the latter in those 
cases in which they .were unintelligible or offended 
against the present .rules of grammar. They substi
tuted "who." for "whtch", when u$'ed of persons; "are" 
for "be" in the prese'nt indicalive; "know',', "knew", for 

(3) 
'~wot",."wist"; "drag" or "drag:,away" :for "hale". 
Rendering of Terms denoting Coins. They translated 
"assarion" by "penny': (Matt. 10 :.29; Luke 12 :6), and 
"denarion", where found in the plural, by "shilling" 
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(Mark 6: 37; 14: 5; Luke 7: 41; 10: 35; John 6: 7; 
12:5), though this was not regarded as an ideal trans~ 
lation. In cases in which it was found in the singular 
they rendered it "a denarius" (Matt. 22: 19; Mark 12: 
15; Luke 20: 24). 
More Accurate Renderings. They uniformly put the 
marginal rendering "through" instead of "by" into 
the text, when it related to pophecy, namely, in Matt. 
2: 5, 17, 23; 3: 3; 4: 14; 8: 17; 12: 17; 13: 35; 21: 4; 
24: 15; 27:9; Luke 18: 31; Acts 2: 16; 28: 25. The 
word "testament" is everywhere changed to "cove
nant" (without an alternate in the margin), except in 
Heb. 9: 15-17. The word "demon" or "demons" is 
substituted for "devil" or "devils", where the Greek 
bad "d:::..imon" or "daimonion", as in the phrases, "to 
cast out devils", "to be possessed with a devil", "to 
have a devil". The word "hades" rather than "hell" 
is used to designate the realm of the dead, while the 
word "hell" is reserved for the translation of the 
Greek "gehenna", the place of torment. 

There are also some classes of changes that were intro
duced into the Old Testament. 

(1) The Name Jehovah. In the Authorized Version this 
is found only seven times, and in three of these places 
it is used in composition, like Jehovah-shalom, J ndges 
6: 24. The number was considerably increased in the 
English Revision, though in numerous . cases "the 
Lord" and "God" were retained. The American Re
visers made the change universal, wherever "Jeho
vah" is found in the original. Some do not like this 
change, a) because the terms "the Lord" and "God" 
are so familiar; and b) because in certain instances it 
gives rise to a sameness that is wearisome, cf. for in
stance Haggai 1: 12-15; 2: 4-15; Psalms 94 and 96. 

(2) Sheo/. The word "sheol" is variously rendered in the 
Authorized Version by "tbe grave", "the pit", or 
"hell". The English Revisers in some places substi
tuted the transliteration of the Hebrew word, but in 
others allowed tlie old rendering to stand. No good 
reason w'aS given for such discrimination. Hence the_ 
American Revisers uniformly introduced "sheol" into 
the text. 
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(3) Grammatical Changes. "Who" and "that" are used 
for "which",when relating to persons; "are" for "he" in . 
indicative clauses; "for" is omitted before infinitives, 
and "an" is changed to "a" before "h" aspirated. 

(4) Archaisms. "Adder" is substituted for "basilisk", "a 
lamb of the first year (or male of the first year)" is 
changed to "a lamb (or "male") a year old", "the 
children of Belial", to "certain worthless fellows", 
1 Sam. 10: 27, "harlot" is substituted for "whore", 
and "to play the harlot" for "go a-whoring", etc. 

(5) Revision to Old Renderings. In some cases the older 
readings, though inaccurate, seem to have been re
tained in the English Revision through an excessive 
conservatism. In others they were ahandoned need
lessly, and sometimes to the injury of the sense. In 
such cases the American Revisers gave preference to 
the renderings of the Authorized Version. The fol
lowing are some of the many instances: Ex. 20: 4, 13; 
Lev. 19: 22; Ps. 48: 1;-104: 26; 114: 4; 116: 11; Provo 
13: 15; Amos 6: 5. 

(6) Unidiomatic Expressions and Obscure Phraseology. 
While the American Revisers had no desire to mod
ernize the diction of the Bible, yet they felt perfectly 
warranted in asserting the rights of pure English in 
certain expressions. "Smell thereto" is changed to 
"smell thereof" in Ex. 20: 38; "inquire at", to "inquire 
of", 1 Kings 22: 5; in "a fool's vexation is heavier than 
them both", "they" is substituted for "them"; instead 
of "jealous over his \vife", we have "jealous of his 
wife", Num. 5: 30. 

This will suffice to give us som(dd,ea of the changes 
that were introduced into the American Revised Version. 
More of these may he found in the hooks and articles re
ferred to above, and in the Preface to the American Re
vised Version. Enough has been said to indicate in a gen
eral way the character of the Versions that call for consid
eration. It isgenerally admitted that none of them is per
fect. Each one has its points of superiority; each one, too, 
is liable to just criticism. In point of faithfulness to the 
original the Revised Version is undoubtedly superior to 
the Authorized Version. And respecting the American 
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Revision J. H. Lupton, an Englisch scholar, says: "That 
many improvements have been made upon the Revision 
of 1885 none would wish to deny." "By far the most im
portant question respecting revision," says principal 
Caven, "is that which related to doctrinal results. 'The 
Scriptures principally_ teach what man is to believe con
cerning God, and what duty God requires of man'. Men 
will eagerly inquire whether the application of the best 
scholarship to the more accurate rendering of the Word 
of God makes necessary any modification of the Church's 
creed. Some were in expectation that the dogmas which 
they disliked would be discredited, or at least have their 
support weakened by revision, while others were in fear 
as to the issue of what seemed to them a hazardous touch
ing of the Ark of the Lord. It is unnecessary to say that 
biblical scholars knew beforehand that the hopes of the 
one class and the fears of the other were alike unwarranted. 
The revision is noW' before the- world, and it is apparent 
to all that no reconstruction of theology becomes 
necessary, and that the moral characteristics of the Bible 
are precisely what they were. But while this is certainly 
true, it were not correct to say that the revision has made 
no change in any passages of theological or ethical 
significance." 

He calls attention to some particulars, which it may be 
well to enumerate: 
(1) The conception of the nature and character of God is 

not altered. Two or three proof passages for the doc
trine of the Trinity are affected, namely, 1 John 5: 7; 
1 Tim. 3: 16; Isaiah 48: 16. 

(2) The controversy between Calvinist and Arminian is 
not perceptibly affected, notwithstanding the changes 
brought on in Acts 2:47; Romans 8: 29; Eph. 1: 4; 
Hebrews 10: 38; 1 John 2: 19. 

(3) "The passages which speak of man's sinfulness, spir
itual impotence, . and need of redemption have the 
same voice which lhey always had, and which they 

-must have in any translation." Note changes in Jere
mia 17: 9; Ephesians 3: 1. 
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(4) No revision is needed in any part of soteriology. "One 
or two proofs for the divinity of our Lord are ce- \ 
moved, but at least one is added." Titus 2: 13 is added. 
(Not in the American Revision.) The sacrificial ideas 
are not affected by the change in Romans 5: 11. 

(5) There is no considerable change in eschatology. The 
doctrine of future punishment, for the removal of 
which some had hoped, is stilI there. By the intro
duction of the terms "sheol" and "hades" the concep
tion of an intermediate state is brought out more viv
idly. Questions touching the time and sequence of 
the last things are not affected. Acts 3: 19, 20 is cor
rected. 

It is worthy of remark that, though even the latest of 
. the Revisions (the American) has been before the public 
for about.a quarter of a century, there is no outstanding 
theological obj ection to either one of the Versions. 

It was not expected by the Revisers that the Revised 
Version would at once displace the Authorized Version. 
Said Dr. W. H. Green of Princeton: "The Authorized Ver
sion has a prestige and there are solid advantages attach
ing to its employment which are not to be lightly thrown 
away. It has been hallowed by the use of two centuries 
and three-quarters. It is now the common heritage of 
the English-speaking world, accepted by all Protestant de
nominations, the basis of our entire religious and theolog
ical literature, endeared to all who love the Word of God 
by the most sacred and tender associations, and entwined 
with. every devout feeling of their hearts, and with their 
whole spiritual life. It is, moreover, universally confessed 
to be the best popular version of the Scripture ever pre
pared in any language. Nothing can justify the displace
ment of this version by the recent Revision unless there 
be some solid compensating advantage in the way of a 
more fitting and adequate expression of the inspired 
Word; and unless the progress made in this respect is rea
sonably correspondent with the present more advanced 
state of sacred learning. I shall not pretend to forecast 
the ultimate judgment of Christian scholars and of the 
public at large as to the adoption of the Revised Version. 
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If we are to judge by the history of the Authorized Ver" 
sion itself, its adoption, should this be the final issue, 
could only be expected to take place gradually, as it came 
to be beller appreciated upon actual trial, and would not 
be accomplished in a single generation." 

New Testament scholars generally are quite enthusi
astic about the American Revised Bible. They speak of it 
in glowing terms. At the same time the. Authorized Ver
sion is still most extensively used by the people. When 
Scofield published his Reference Bible in 1909, he wrote: 
"After mature reflection it was determined to use the 
Authorized Version. None of the many Revisions have 
commended themselves to the people at large. The Re
vised Version, which has now been before the public for 
twenty-seven years, gives no indication of becoming in 
any general sense the people's Bible of the English-speak
ing world". And in Dr. C. 1. Scofield's Question Box, com
piled by Ella E. Pohle (1917), the question is asked: 
"Which Version of the Bible is preferable foruse in public 
work, the King James, or, the Revised Version?" And the 
answer is: "The King James, or Authorized Version, re
mains the Bible of the people, and is, therefore, best for 
the minister's pnblic work. He shonld, of course, be ac
quainted with the revised renderings of all the passages in 
which important changes are made, and shonld not hesi
tate to call1l.ltention to the beller and clearer readings" 
(page 82). 

In 1887 there was an overture from the Presbytery of 
Dayton at the General Assembly of the Presbyterian 
Church, asking that the Assembly commend the use of the 
Revised Version of the Scriptures; and one from the Synod 
of Baltimore on the same subject. To these the following 
answer was given: "The Revised Version, however valu
able it may be as a help in the stndy of the Scriptures, is 
still upon its trial among English-speaking people. There
fore the time has not arrived for the Assembly to express 

. its approval or disapproval. Meanwhile we call the atten
tion of ministers and Sessions to Chapter III, Sec. ii, of the 
Directory of Worship." 
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Directory of Worship, Chap. III, Sec. ii, reads as fol
lows: 

"The Holy .Scriptures of the Old and New Testament, 
shall be publicly read, from the most approved transla
tion, in the vulgar tongue, that all may hear and under
stand." To which Sec. iii adds: "The minister may, when 
he thinks it expedient; expound any part of what is read." 

In 1888 both the Synod of Baltimore and the Presby
tery of Dayton sent overtures to the General Assembly, 
the former ~sking whether the use of the Revised Version 
of the Holy Scriptures in public worship is consistent with 
Chap. III, Sec. ii, of the Directory for Worship; and the 
latter asking the Assembly to allow the use. of the Revised 
Version in the pnblic services of the sanctnary, with a 
view to removing an occasion of complaint in some 
chnrches. The answer was "that in the present nnsettled 

. condition of opinion regarding the Revised Version of the 
Sacred Scriptures, it be deemed inexpedient for the Gen
eral Assembly to authorize its use in the public worship of 

·the sanctnary." The following year the Presbytery of 
Dayton repeated its request, and received the same an
swer. The Assembly added that its refnsal should "not 
be construed as intending to detract from the value of the 
Revised Version, or to express any want of confidence in 
it. The Assembly feels assured that the recent revision 
will, if fonnd worthy, establish its value in the estimation 
of the people of God, and that the sanction of the Assem
bly is not needfnl." 

In reply to several overtnres of the same character in 
1896 the Assembly answered that the time had not yet 
arrived for the Assembly to express approval or disap
proval." It. added: "As our Directory for Worship 
authorizes ministers in reading 'the most approved trans
lation, in the vulgar tongue', 'to expound any part of what 
is read', and as it is not probable that the Authorized Ver
sion will be displaced by any New Version in this genera
tion, we do not recommend the appointment of the Com
mission asked for in this overture." 

It is quite evident that the Presbyterians were in no 
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hurry to commend the use of the Revised Version in pub
lic worship. They certainly would have been even more 
unwilling to adopt it as the one Version to be used in the 
churches. 

AUTHORIZED OR AMERICAN REVISED VERSION 

Now the question arises whether our Church ought to 
express its preference for one of the existing Versions, 
and commend its use or, perhaps, even urge its adoption. 
The position of our Church in this respect is different 
from that of the Presbyterians, since Synod has never yet, 
in any way, set its official stamp on any Version of the 
English Bibie. A present choice would not involve a de
parture from an official stand taken in the past. We 
should bear in mind, however, that up to the present the 
King James' Bible is the Bible of the people. This applies 
to our circles as well as to others. And after all the ques
tion is very important whether a translation of the Bible 
approves itself to the hearts and consciences of the people 
of God in general. An official stamp set upon a Version 
that does not so approve itself may lead to serious conse
quences. Nevertheless it does seem desirable that our 
Synod should take some stand in this matter, for (1) The 
present condition of things, in which individual consis
tories (ministers) determine for themselves what Version 
they shall use on the pulpit, is certainly an unhealtliy one .. 
Our people should find;the same Bible in public use 
wherever they go in our Church. (2) It would seem to be 
the most opportune time to pass a decision in this matter 
now that our churches are still at the beginning of their 
Americanization. The people in general have not yet 
grown accustomed to any particular Version; none has so 
approved itself to their hearts and consciences and become 
a part oftheir very lives as to make it hard to part with it. 
Th~ difficulties in this respect will increase as time goes on. 

It is not an easy matter for a Committee to say just 
what stand Synod ought to take, because wisdom requires 
that the sentiment of the people should be taken in consid
eration. If it were a matter of choosing between a transla
tion that is misleading in essential points, whether of doc-
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trine or of morals and one that is perfectly trustworthy, 
the case would be different. But the choice would seem 
to lie between the Authorized and the American Revised 
Version, both of which are trustworthy translations. None 
of the two is perfect, though the one iSl'elatively more cor
rect than the other. 

The following may be said in favor of recommending 
the use of the Authorized Version in the pulpit: 
(1) It is still the Bible of the people of the English-speak

ing world, and as such is the object of love and rever
ence in thousands upon thousands of homes. Speak
ing of its religious significance, Kenyon says: "For 
nearly three c.enturies it has been the Bible, not 
merely of public. use, not merely of one sect or party, 
not even of a single country, bnt of the whole nation 
and of every English-speaking country on the face of 
th,e globe. It has been the literatnre of millions who 
have read little else, it has been the guide of conduct 
to men and women of every class in life and of every 
rank in learning and edncation. No small part of the 
attachment of the English people to their national 
chnrch is due to the common love borne by every 
party and well-nigh every individual for the English 
Bible. It was a national work in its creation, and it 
has been a national treasure since its completion. It 
was the work, not of one man, nor of one age, but of 
many laborers, of diverse and even opposing views, 
over a period of ninety years. It was watered with 
the blood of martyrs, and its slow growth gave time 
for the casting off of imperfections and for the full 
accomplishment of its destiny as the Bible of the Eng
lish nation." (Our Bible and the Ancient Manu-
scripts, page 234.) . 

(2) By common consent the language of the Authorized 
Version is, speaking generally, unsurpassed. Its artis
tic style makes it a classic of the English-speaking 
world. It is superior to that of the Revised Versions. 
There is greater variety and' flexibility. ·Sa.ysKen
yon: "And in the New Testament, in particnlar, it is 
the simple truth that the English Version is a far 
greater literary work than the original Greek . . . . . 
So deeply has its language (that of the Authorized 
Version in general) entered into our common tongue, 
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that one probably could not take up a newspaper or 
read a single book in which sO'l'e phrase was not bor
rowed, consciously or unconsciously, from King 
,I ames' Version. No master of style has been blind to 
its charms; and those who have recommended its 
stndy most strongly, have often been those who, like 
Carlyle and Matthew Arnold, were not prepared to ac
cept its teaching to the fulL" (Ibid., page 233 f. 

(3) It has not eliminated important passages, which are 
still contained in our Holland Bibles, such as the con
clnsion of the Lord's Prayer, the confession of the 
eunnch, the proof for the deity of Christ in 1 Tim. 
3: 16, and for the Trinity in 1 John 5: 7. Neither has it 
marked the lengthy sections iIi Mark 16: 9-20, and 
John 7: 53-8: 11 as dubious. The elimination or 
bracketing of these passages may arouse suspicion in 
the minds of our people, especially in a time in which 
critical assaults on the Bible are the order of the day. 
If these features of the American Revised Version 
should unsettle the minds of our people, it would be ' 
better to recommend the continued use of the Author
ized Version. 

On the other hand, there are certain considerations 
that favor the general iutroduction of the American Re
vised Version: 

(1) The renderings of the American Revised Version are 
based ou a better critical text. Speaking of the New 
Testament, Kenyon says: "The version of 1881, on 
the other hand; was made from a Greek text based 
upon an exhanstive examination, extending over 

-some two centuries, of all the best manuscripts in exis
tence.In Dr. Hort and Dr. Scrivener the New Testa
ment Company possessed the two most learned tex
tual critics then alive; and when it is remembered 
that no change was finally accepted unless it had the 
support of two-thirds of those present, it will be seen 
that the Greek text underlying the Revised Version 
has very strong claims on our acceptande." 

(2) The one outstanding characteristic of the American 
Revised Version, as compared with the Authorized 
Version, is its greater faithfulness to the originaL An 
attempt was made to preserve as much as possible 
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even the order in which the words are found in the 
original. Moreover,. while the Revisers of 1611 varied 
the use of words, if there was more than one word 
that approximated the meaning of the word in the 
original, the later Revisers consistently employed the 
word that came nearest to expressing the original 
idea. While they insisted on using good English, the 
question of writing a beautifullilerary style was sub-
ordinate to the desire of being faithful to the original. 
This greater faithfulness to the original obviates, at 
least to a great extent, a difficulty that is now often 
felt by a faithful preacher, when he expounds the 
Word of God. His conscience frequently prompts him, 
to correct a faulty rendering. At tl,e same time he is 
conscious of the fact that, if he does this repeatedly, 
the people begin to question, 'either the reliability of 
their Bible, or the trustworthiness of the preacher. 
And while older ministers, who have gained the confi
dence of the Church, can suggest an occasional im
proved rendering with impunity, younger men, who 
do not command the same respect, are always in dan
ger of stirring up a hornet's nest. 

(4), The American Revised Version is not at all a modern
ized Bible. It has retained, as much as possible, the 
flavor of the original, and to a very great extent the 
very language of the Authorized Version. -The con
servative character of the work of the Revisers is gen
erally recognized. In fact it has been criticized se- ' 
verely on that score. Many of the Revisers themselves 
would have preferred greater freedom in making 
changes, but no change was permitted that did not 
meet with the approval of two-thirds of the mem-
bers present. ' 

(5) This Version is undoubtedly increasing in popularity. 
Says Ira: M. Price: "This American Revised Version 
has achieved an ever-increasing popularity since its 
appearance five years ago. The fact that it has been 
endorsed almost uniV'ersally, by religious teachers 
and leaders of all shades of belief, has given it a se
cure foothold. Its value is .now being recognized by 
everyone who has taken the trouble to compare its 
readings with those of the Authorized Version. Its 
adoption, too, by the American Bible Society, has 
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given its translation a new valne among Bible stn
dents in general, and promises for it general accep
tance among the American Bible-reading pnblic in 
far less years than the most sanguine had dared to 
hope. .So constant has been the demand for this nn
rivaled Bible that the enterprising publishers who 
own the copyright, have issued it in more than 100 dif
ferent styles. The American pnblic is quick to ap
preciate its real worth, and within a few short years 
will surely see its .. general adoption in every line of 
biblical and religious service." (THe Ancestry of Our 
English Bible, page 305.) 

In view of these last five considerations the Committee 
would advise Synod to recommend the nse of the Ameri
can Revised Version. This wonld seem to be the oppor
tnne time for such a recommendation, because onr 
Chnrch is still at the beginning of its Americanization, 
and no version of the English Bible has yet so endeare'd 
itself to the hearts of our people in general, and as it were 
become a part of their very lives, as to make the transition 
from one to the other difficult and unpleasant. Moreover, 
in our schools for secondary and higher education the 
American Revised Version is used in preference to ·the 
Authorized Version, because of its greater faithfnlness to 
the original, so that our children are growing accustomed 
to its language; and this Version is already nsed in some 
of the pulpits of onr churches. 

Respectfully snbmitted, 
The Committee: 

W. STUART. 

K. BERGSMA. 

J. G. VANDEN BOSCH. 

L. BERKHOF. 
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RAPPORT II 

RAPPORT INZAKE DE VERHOUDING VAN HET 
COLLEGE TOT DE KERK 

Aan de Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk, die 
den 9den Juni en volgende dagen Ie Englewood (Chi-
cago) zal vergaderen. . 

EERWAARDE VADERS EN BROEDERS:-

DE COMMISSIE benoemd door de Synode van 1924, om 
·zich in te denken op de verhouding van Calvin Col

lege tot de Kerk, heeft de eer u het volgende rapport aan 
te.bieden. . 

De questie in deze opdracht aan de orde gesteld ll:wam 
reedsherhaaldelijk op onze Synodes ter sprake. Zie 
Acta 1896, Art. 114 b); 1898, Art. 76; 1900, Art. XXXIX, VII 
en Bijlage VII; 1902, Art. XXXIX, IV, e); 1904, Art. 89, e) 
1908, Art. 37, 5; 1910, Art. 56, II; 1912, Art. 36, Punt I; 1914,' 
Art. 35; 1920, Art. 28 (4), I, II, III; 29, IV. D'e uitspraken 
der vorige Synodes zijn aIle van dezelfde strekking en be
vatten vooral de volgende elementen: 

(1) Het is in beginsel zeker zuiverder dat een College uit
ga van een vereeniging dan dat het uitga van de Kerk. 
Dit werd herhaalde malen uitgesproken. 

(2) Doch al is dit waar en al behoort het zeker niet tot de 
roeping der Kerk, om een algemeen-wetenschappe
lijke inrichting te onderhouden, zoo is daarmede toch 
niet gezegd, dat de Kerk dit niet mag do en. Dit is dan 
ook te minder het geval naarmate zulk een inrichting 
zich mede wijdt aan de opleiding van toekomstige be
dienaren desWoords. Ook dit is meer dan eens uit- . 
drukkelijk gezegd. 
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Bij iedere gelegenheid dat de Synodes een weinig op 
deze zaak ingingen, kwamen zij tot de slotsom, dat 
het om practische redenen van verschillenden aard 
nietwenschelijk was, om het College van de Kerk los 
te maken en aan een vereeniging over te dragen. 
Toch heeft de ,Synode van 1912zich gewillig verklaard 
om het College aan een vereeniging over te dragen 
zoodra er een vereeniging tot stand gekomen is, die 
finantieel in staat is om het College te onderhouden, 
die voldoenden waarborg kan bieden voor het Gere
formeerdgehalte en den wetenschappelijken stan
daard van bet onderwijs, en die zich verbindt om re
kening te honden met de speciale eischen, die de Kerk 
stelt voor hen, die tot bedienaar des W oords worden 
opgeleid. De Synode benoemde zelfs een breede com
missie om, zoo· mogelijk, zulk een vereeniging in .het 
leven te roepen. 'Deze commissie adviseerde der Sy
node van 1914, om het College vooralsnog niet aan een 
vereenigingover fe dragen, en dat wei vooral omdat 
ons volk voor zulk een ingrijpende verandering niet 
rijp was. 

Van 1914 tot 1924 werd deze zaak slechts eens ter 
sprake gebracht door enkele Classes, op de Synode van 
1920. Het beslnit toen genomen was geheel in lijn met 
de vorige beslniten (Acta; Art. 28, (4), I, II, III; 29, IV) . 

Op de jongste Synode werd zij echter nogmaals aan 
de orde gesteld, en wel door de volgende instrnctieS: 

(1) "Classis Pella vraagt de Synode, in aansluiting aan de 
besluiten der vorige Synoden, stappen te nem'en tot 
losmaking van het College van de Kerk, door het be
noemen van een commissie om de zaak voor te berei
den voor-de Synode van 1926." 

(2) 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 uitgespro
ken, dat het middeThaar en hooger onderwijs principieel 
van een vereeniging dient nit te gaan (cf. Acta Synodi 
1894, Art. 48; 1896, Art. 114; 1898,1900,1908,1910,1912, 

, I 
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1914). Bovendien is Calvin College in de laatste jaren 
zeer uitgebreid, zoodat er in vele vakken onderwezen 
wordt, die geen be trekking hebben op het opleiden van 
predikanten; 

b) Wat het lagere Christelijk en het middelbaar onder
wijs aangaat, werd dit beginsel onder ons reeds gerni
men tijd inde praktijk aanvaard, en over het algemeen 
met gewenschten uitslag bekroond: 

c) Zoolang er nu onder ons een College bestond, werd 
het onderhouden van Calvin College door de Kerk niet 
zoozeer door praktische bezwaren gedrukt. Waar er 
echter nu in het centrum van Classis O~tfriesland een 
College tot stand kw.am, is de toestan.d geheel anders 
geworden, en springt de onbillijkheid dadelijk in het 
oog om te verwachten, dat Classis Ostfriesland nog bi.i . 
den voortduur aansprakelijk wordt gehouden voor den 
aanslag van Calvin College, te meer waar de Kerk, die 
tot 1922 Grundy College wal steun had geboden, zich 
geheel van Grundy College heeft ontlrokken." 

De Commissie van Praeadvies,die de zaak overwoog, 
adviseerde de Synode er niet op in te' gaan, docb nogmaals 
te besluiten het College voorloopig te handhaven als ker
kelijke inrich ting. 

Gronden: 
(1) "Volgens Art. 1 van het Reglement voor de Theologi

sehe School en Calvin College is het College VOOl"J;W

melijk,bestemd voor de opleiding van toekomstige 
predikanten; 

(2) "Voor den, bloei van het College, om niet te spreken 
van het voortbestaan van deze inrichting die veelszins 
nog zwak is, is dit noodig; 

(3) "Hoewel het niet de bepaalde roepil)g is van de Kerk 
als instituut om een College in den algemeenen zin te 
onderhouden, toch heeft zij het recht daartoe, wan
neer er VOOl" den geestelijken bloei van het volk des 
Heeren behoefte aan zulk een inrichting bestaat; 

(4) "Met het oog op verschillende vereenigingen voor 
Christelijk lager en middelbaar onderwijs, is het 
thans niet de tijd _0111 nog meer vereenigingen in bet 
leven te roepen; . . 
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(5) "Pogingen om de School aan een Vereeniging over te 
dragen zouden opnieuw onzekerheid en onrust in de 
Kerk veroorzaken; 

(6) "Zulk een poging z.ou zeker tot schade der School 
leiden; 

(7) '~De onkosten zouden daardoor niet vermin deren, 
doch veeleer vermeerderen." 

Inplaats van het advies der Commissie werd echter 
het volgende substituut-voorstel ingediend en aangeno
men: "N aar aanleiding van de instructie van Classis 
Pella, benoeme de Synode een commissie om de princi-· 
pieele en praktische .problemen in te denken, die in ver
hand staan met de verhouding tusschen Calvin College en 
de Kerken, en om de e.v. Synode met adviesl te dienen." 
(Acta, Art. 30, V en VI.) 

Uwe Commissie staat allereerst v66r de vraag, of een 
school voor .algemeene wetenschappelijke studie, als ons 
College, principieel heschouwd, van de Kerk of van een 
vereeniging hehoort uit te gaan, met andere woorden, of 
zij een kerkelijke of een vrije school dient te zijn. Om 
aile misverstand te voorkomen, zij gezegd, dat hier ge
doeld wordt op de Kerk als institunt, zooals die door mid-' 
del van hare ambten fungeert. 

Nu staat het volgens Gereformeerden algemeen vast, 
dat de Kerk onder meer ook heef! de poleslas docendi. In
dien nu de Kerk de roeping heef!, om een school te onder
houden, die zich aan de beoefening der wetenschap in hel 
algemeen wijdt, dan zon die roeping zeker uit genoemde 
poleslas moeten volgen. Dit is echler niel hel geval. Dr. 
Bavinck zegt van deze macht der Kerk het volgende: 

"Nader ligt er in deze poleslas docendi opgesloten hel 
rechl en de plicht der Kerk: 
(1) Om te zorgen voor de opleiding van hac.e aanstaande 

dienaren of 01' die opleiding nauwkenrig loe te zien, 
hare dienaren Ie roepen, te onderzoeken, Ie zen den, 
te bevestigen, Ie onderhouden, door hnn diensl hel 
Woord Gods Ie doen prediken beide aan geloovigen 
en ongeloovigen, en alzoo de Kerke Gods Ie bevesti
gen, nit te brei den, en voort. Ie planlen onder hel 
menschelijk geslachl; 
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(2) Om het W oord Gods door middel van het ambt te be
dienen in versehillenden vorm naar elks behoefte, be
paaldelijk in den vorm van melk aan'de jeugdige, en 
in dien van vaste spijze aan de volwassen leden der 
gemeente, maar voorts altijd zoo, dat de volle raad 
Gods, de gansehe rijkdom van Zijn Woord ontvouwd 
en overeenkomstig de behoeften van elk yolk en land, 
van elke eeuw en tijd, van iedere gemeente en vall 
alIe geloovigen in het bijzonder ontwikkeld en toege
past wordt; 

(3) Om het Woord Gods te bewaren, te vertalen, uit te 
leggen naar den regel des geloofs, te verdedigen tegen 
aIle bestrij ding der leugen, 1 Tim, 1: 3, 4; 2 Tim, 1: 13; 

. 1: 9-11, 13, 14, en alzoo de gemeente op te bouwen op 
het fondament van apostelen en profeten, Efeze 2: 20, 
en haar te doim zijn een stu las kai endraioma les 
aletheias, 1 Tim, 3: 15, dat is, een zuil en grondslag, 
die de waarheid draagt, ze uitstalt voor ieders oog en 
aan allen kenbaar maakt" (Dogmatiek, IV, p, 458,) 

Dr, Bavinek leidt uit de potestas docendi dus weI af, 
dat de Kerk geroepen is, om te zorgen voor de opleiding 
van hare aanstaande dienaren of op die opleiding nauw
keurig toe te zien; doch niet, dat zij verplicht is, om de 
wetensehap in het algemeen te beoefenen, Rome gaat dan 
ook te ver, als het de macht der Kerk uitbreidt tot aIle 
levensterreinen en aIle levensopenbaringen, 

De school-om nu geheel in het algemeen te spreken~ 
behoort bij de opvoeding; zij is daarvan 6I:n der voorc 
naamste organen, En de opvoeding is, naar de ordinantie 
Gods, de taak der ouders, De kinderen worden uit be
paalde ouders geboren, en zijn kraehtens die besehikking 
het eigendom dier ouders, De ouders zorgen instinetma

. tig voor hunne kinderen; en niemand is daartoe beter ge
schikt dan zij. Zij hebben diekinderen onder hun dak, 
totdat deze meer zelfstandig optreden in de wereld; zij 
worden door de Hefde natunrlijk gedrongen om het beste 
voor die kinderen te zoeken; en zij hebben meer dan ie
mand anders belang bij hun toekomst in het leven. Zij 
beseffen dan o.ok instinctmatig, dat zij in dezen een zeer 
verantwoordelijke taak hebben. Zij moeten de kinderen 
niet aIleen voeden, maar oak opvoeden. En bij die opvoe-
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dingmoeten ze steeds rekening houden met der 'kinderen 
aard en bestemming. Die kinderen hebben niet bloot na
tnnrlijke, maar ook geestelijke behoeften; ze zijn niet' 
slechts voor dit leven, maar ook voor de eeuwigheid ge
schapen. En daarom moet er niet aIleen in de lichame
lijke, maar ook in de intellectueele, zedelijke, en gods
dienstige behoeften van die kinderen worden voorzien. 
Kunnen de ouders den arbeid niet af, dan mogen' zij ande
ren in dienst nemen, doch dan moeten zij zich daarbij weI 
verzekeren, dat de personen, die geemployeerd worden, 
naar hunne heiligste overtniging het beste voor die kinde
ren zullen zoeken. En de personen, die het werk aan
vaarden, dienen nooit te vergeten, dat zij staan in loco 
parentis. Het besef, dat de ouders de natuurlijke opvoe
ders der kinderen zijn, leefde dan ook zeer sterk onder de 
oude Egyptenaren, Babyloniers, Perzen, Grieken, en Ro
meinen. Plato's ideale staat is een staat op papier geble
yen. En Plinins de jongere sprak het uitdrukkelijk uit, 
dat het beginsel, "de school aan de ouders", het eenig 
juiste is. 

Het onderwijs van Gods Woord is in dezen geheel in 
overeenstemming met de ordinantie in de natuur zelf ge
geven. God kende Abraham, opdat deze zijne kinderen 
in den weg des verbonds onderwijzen zou, Gen. 18: 19. De 
wet richtte zich met hare eischen betreffende de opvoeding 
der kinderen telkens tot de ouders, Deut. 6: 1, 7, 20; 11: 19; 
31: 11-13., Daarbij sluit de Spreukschrijver zich aan, 
,6: 20, 21; 22: 6; en van die heerlijke taak der onders ju
belt de Psalmist in Ps. 78: 4--7. Nergens legt de wet de 
taak van het onderwij s op aan den Staat of aan de kerke
Hjke gemeenschap. Als Paulus spreekt van de taak der 
Overheid in Rom. 13: 1-4, maakt hij daarbij geen gewag 
van de opvoeding der kinderen. Wi! hij op het onder
wijs der j eugd aandringen, dan richt hijzich tot de ouders 
met het woord: "En gij vaders! verwekt uwe kinderen 
niet tot toorn, maar voedt hen op in de leering' en verma
ning des Heeren", Efeze 6: 4. De nalatigheid der onders 
leidde er langzamerhand toe, dat de Kerk de taak van het 
onderwijs overnam. Wei begon de Staatzich in den tijd 
van Karel den Groote reeds met het onderwijs> te be-
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moeien; doch tot'aan den tijd der Hervorming, fnngeerde 
vooral de KerR als de opvoedster der kinderen. Door de 
hervormers werd weI het juiste beginsel weer op den 
voorgrond gesteld, doch tengevolge van de toen bestaande 
toestanden bleef de doorvoering daarvan in de praktijk 
veelszins achterwege. Lutherzeide: "Het recht der ou
ders over hunne kinderen komt af van God"; en: "Ieder 
ouder achte zijn kind een kostelijken, eeuwigen schat,. 
dien God hem te bewaren bevolen heeft, opdat de duivel, 
de wereld, en het vleesch het niet ombrengen". Terzelfdel' 
tij d drong hij er echter bij den adel, de vorsten, en de 
magistraten krachtig op aan, om voor de opvoeding en het 
onderwijs der jeugd zorg te dragen. 

Niet anders stond het er bij in Nederland. De Oordt
sche ,Synode bepaalde : "Opdat de Christelijke jeugd van 
hare teedere jaren aan naarstig in de fondamenten der 
ware religie onderwezen en met Godzaligheid vervuld 

, moge worden, zoo moet deze drieerlei wijze van catechi-
seeren waargenomen worden: In de huizen van de ou
ders, in de seholen van de schoolmeesters, en in de kerken 
van de predikanten, ouderlingen, lezers, of ziekenbezoe
kers. En opdat deze allen hun ambt naarstig mogen do en, 
zullen de Christelijke magistraten verzocht worden een 
zoo heilig en noodig werk door hunne autoriteit te bevor
deren; ook zullen al degenen, wien het opzicht en het be
zoeken der kerken en scholen bevolen is, vermaand 'wor
d~n, dat .zij inzonderheid over dit stuk zorg willen dra
gen". En verder: "Scholen, in welke de jonge jeugd in 
de godzaligheid en fundamenten der Christelijke leer be
hoorlijk onderwezen wordt, zal men niet alleenlijk in de 
,teden, maar oak in aile dorpen oprichten, zoo ergens 
voordezen geene zijn opgericht geweest; en de Christelijke 
magistraten zullen verzocht worden, dat zij de school
meesters met eerlijke bezoldigingeu overal voorzien, op
dat mallnen mogen gebruikt worden, die tot deze bedie
ningen bekwaam zijn, en zij des te vlijtiger zijn in hunne 
bedieningen; maar inzonderheid, dat de kinderen der ar
men om niet mogen onderwezen, en van de weldaad der 
scholen niet uitgesloten worden. Tot deze bediening der 
scholen zal niemand dan die een lidmaat is der Gerefor-
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meerde Kerk, en versierd met getuigenissen van een 01'
recht geloof en vroom leven, en in de catechetische leer 
weI geoefend, gehruikt worden, en die met onderteekening 
zijner hand de Confessie en den Nederlandschen Cate
chismus toe staat, en heiliglijk belooft, dat hij naar deze 
wijze'van catechiseeren de jonkheid hem toebetrouwd, in 
de fundamenten der Christelijke religie naarstiglijk zal 
onderwijzen." Handelingen der Nationale Synode,' Pl'. 
41 en 42. ' 

De tegenwoordige volksschool dateer\ uit den tijd del' 
Fransche 'Revolutie, Toen wer,d de neutrale Staat het 
doel en de maatstaf der opvoeding. Kon men in den tijd 
der Hervorming en daarna in de bloeiperiode der Gerefor
meerde Kerken, toen de overheid in vele landen Christe
lijk was, en in Nederland zelfs specifiek Gereformeerd, 
het grootendeels aan deze overlaten, am het karakter van 
het onderwijs te bepalen, in den tegenwoordigen tijd, nu 

, de Staat zich 01' het standpunt der n~utraliteit heef! ge
plaatst, kunnen Christen-otlders dit niet meer doen. Zij 
moetennu weI seholen hebben, die wat het zedelijk en re
ligieus karakter vau het onderwijs aangaat, vrij zijn van 
den Staat, al dienen zij oak ten volle het recht van den 
Staat te erkennen, om de mate van het onderwijs te hepa
len. Scholen vrij van den Staat moeten er zijn, (1) om- ' 
d,at die aileen waarlijk rekening kunnen houdeu met het 
meest essentieele, dat er in het kind gevondeu wordt, d.i. 
met zijn godsdienstig karakter; (2) omdat die aileen de 
noodige eenheid in de opvoeding en het onderwijs der 

,kinderen van Christelijken huize kuunen waarhorgen; en 
(3) omdat die aileen valda en de kunnen rekenen met de 
verantwoordelijkheid der ouders. 

Het beginsel, "De school aan de andel'S", dat 01' het 
terrein van het lagere onderwijs onder ons vrij algemeen 
erkend wordt, geldt oak ophet gebied van het middel
bare en hoogere onderwijs. 'Reeds met hetrekking tot de 
lagere scholen hlijkt het echter, dat zij niet uitsluitend 
door de 'iuders van schoolgaande kinderen kunnen ouder
houden worden, doch me de afhankelijk zijn van den 
steun van gelijkgezinden, die geen kinderen ter school 
hebben. Laatstg~noemden handelen daarin mar de regel 
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der Schrift: "Draagt elkanders-lasten, en vervnlt alzoo . 
de wet van Christus". Dit beginsel moet natuurlijk in nog 
meerdere mate worden toegepast in verband met het on
derhouden van scholen voor middelbaar en hooger 
onderwijs. 

Er is echter nog iets anders, dat pleit voor de vrijheid 
van het onderwijs, vooral van het onderwijs zooals dat 
aan een College gegeven wordt. Inrichtingen voor hooger 
onderwijs staan in dienst van de wetenschap. Nu stoeIt 
de wetenschap op eigen wortel. Zij is geen vrucht van de 
Kerk; zjj is ook geen staats-creatuur. De mensch, zooals 
hij door God geschapen werd, was met kostelijke gaven en 
krachten toegerust. De zonde heeft echter ook in het in
tellectueele leven van den mensch een ontzettende ver
woesting aangericht. Toch werd, dank zij . Gods" alge
meene genade, het licht der natuur niet geheel gedoofd. 
De mensch behield nog eenige kennis van God en natuur
lijke dingen, en van het onderscheid tusschen hdgeen be
tamelijk en onbetamelijk is. Vit dien wortel van het na
"tuurlijke leven bloeit nu, in verband met de algemeene 
Godsopenbaring, de wetenschap op als een rijke gave Gods. 
Toch kan de mensch het, tengevolge van de verduistering 
des verstands en de macht der dwaa"heid en der dwaling, 
niet brengen tot een wetenschap, die alles in het rechte 
perspectief, die de wereld en heel het leven in relatie tot 
God ziet. Tot Christelijke wetenschap brengt hij het aI
leen wanneer hij het licht van Gods bijzondere openba
ring op zich laat inwerken. Zal nu de wetenschap zich 
vrij ontwikkelen, dan moet zij zich een eigen sfeer schep
pen, en dan moet zij in de vrij e school een eigen orgaan 
hebben. Het beginsel der vrije Christelijke school is ook 
daarom zeker een zujver begins,e!. . 

Toch moeten we daarmede niet te ver gaan. Het gaat 
niet aan, om te beweren, dat een school zich aIleen dan 
tot een (in algemeenen zin) degelijke inrichting van" on
derwijs kan ontwikkelen, zoo zij staat ih de vrijheid, d.i. 
zoo zij vrij is van staats- en kerkelijke banden. Ais wij 
letten op de vele degelijke staatsscholen, en 01' de vele uit
nemende kerkelijke inrichtingen, die er zijn, kunnen we 
zulk een bewering niet staande houden. Het is echter wei 
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waar, dat de staatsscholen, zooals die in andere landen en, 
in minder absolnten vorm, ook in ons land bestaan, het 
religieuze element in het onderwijs geen recht Ininnen la
ten wedervaren, en vooral geen rekening kunnen houden 
met de verschillende godsdienstige schakeeringen, die er 
zijn. Daarin hebben de kerkelijke scholen iets vear. Doch 
de kerken hebben niet altijd een open oog voor de hooge 
eischen der wetenschap, en houden soms de ontwikkeling 
harer scholen tegen. Toch" zijn er ook vele kerkelijke 
scholen, die in degelijkheid uitmunten, en die ter zelfder 
tijd het godsdienstig element recht laten wedervaren en 
rekenen met de bijzondere godsdienstige gezindheden: 
Over het algemeen hebben Gereformeerden, bij den hui
digen stand van zaken, minder bezwaar tegen kerkelijke 
dan tegen staatsscholen. Dit geldt vooral ten opzichte van 
scholen, diezich geheel of ten deele aan de opleiding tot 
den dienst des Woords wijden. 

" Verder moet men in verb and met de hoogere scholen 
altijd voor de aimdacht houden, dat de wetenschap haar 
doel niet in zichzelf he eft. WeI heef! men soms met de 
wetenschap, evenals met de kunst, gedwe"ept, en de leuze 
aangeheven: De wetenschap ~m de wetcnschap, en de 
kunst om de kunst! Doch in de praktijk van het leven 
staat de zaak heel anders. De school be staat in 'den regel 
volstrekt niet aIleen voor de wetenschap. Zij dient mede, 
en in den regelzelfs in de eerste ,plaats, om degenen, die 
er onderwijs ontvangen, te bekwamen voor onderschei
dene posities in het leven. Zij iSI dns, ook al wil men dit 
niet altijd erkennen, steeds voor een groot gedeelte oplei
dingsschool, en moet als zoodanig ook rekenen met ,de 
eischen der praktijk. 01' enk<ile der groote Duitsche un i
versiteiten moge dit minder van toepassing zijn, van 
verreweg de meeste schalen in ons land, met zij n sterke 
practische neigingen; geld! het zeer zeker. 

Met het feit, dat de hoogescholen altijd in mindere of' 
meerdere mate opleidingsscholen zijn, staat het dan ook 
in verband, dat men onder Gereformeerden 01' de vraag, 
of de Kerk een inrichting voor de algemeene wetenschap 
mag onderhouden, met name als zulk een inrichting mede 
dienst doet om predikanten 01' te leiden, cen bevestigend 
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antwoord geef!. Dr. Knyper verklaarde in De Heraut, No. 
1109: "De gelnstitneerde kerk kan ook een Universiteit 
stich ten, ze kan een Faeulteit tot stand brengen, ze kan 
een ,Seminarie in het leven roepen. En dat volstrekt niet 
aileen voor de theologen, maarvoor elke wetensehap en 
voor aile wetensehappen." Geciteerd door Bavinek, Hel 
Recht der Kerken en de Vrijheid der Wetenschap, p. 31. 
En laatstgenoemde zelf zegt: "Wederom kan daartoe (tot 
het opriehten van eel)' gymnasium) aan de kerken het 
reeht en de bevoegdheid niet worden outzegd. Ais de ker
ken jaren lang, nief uit willekeur maar door dendrang der 
omstandigheden, ook voor de litterarische' of gymnasiale 
opleiding harer aanstaande predikanten hebben zorg ge
dragen, dan is niet in te zien, waarom zij daarvan zieh ter
stond moeten terugtrekken, zoodra eene of andere vereeni
ging daarnaast een gymnasium opricht. 'De kerken be
hoeven in dezen niet voor een vereeniging te wijken. En 
als zij bovendien het bestaan van zulk een vereeniging 
wankel en onzeker vinden, en liever, het zekere voor het 
onzekere kiezend, met de zorg voor het gymnasiaal onder
wijs voortgaan, dan is den kerken daarvan geen verwijt 
te maken. Zij hebben wei terdege te waken, dat de oplei
ding harer aanstaande predikanten niet door de ontbin
ding eener vereeniging, door de sJuiting of ook door de' 
gebrekkige verzorging van een gymnasium plotseling in , 
het ongereede komen." Theologische School en Vrije Uni-
versiteit, p. 33 f. ' 

De gesehiedenis leert ons dan ook zeer duidelijk, dat 
Gereformeerden op het terrein van het hooger onderwijs 
inde praktijk niet zelden zijn afgeweken van het beginsel 
der vrije school. Dr. H. H. Kuyper zegt, dat de school van' 
Calvijn formeel door de overheid werd gestieht, al had de 
Kerk ook grooten invloed op de universiteit. Opleiding tot 
den Dienst des W oords, enz., p. 170. 'In verband met Zon
dag 38 van den Heidelbergsehen Cateehismus dringt Ursi
nus in zijn Schatboek er op aan, dat de godzalige overhe-
den zorgen zullen voor de opriehting van goede en deugde
,lijke seholen. Hij heeft daarbij vooral het oog op de 
'hoogeseholen, en dan wei bepaald op die seholen in ver
band met,den kerkedienst. In Nederland waren de uni-
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versiteiten oorspronkelijk vooral Seminaria Ecclesiae. En 
al waren zij niet geheel onMhankelijk van den Staat, toch 
werd hun autonoom karakter tot op zekere hoogte erkend 
volgens Dr. H. H. Knyper"' Ibid., p. 473. De kerken der Af
scheiding hebben in Nede:dand zelfs tot na de vereeniging 
In 1892 gezorgd voor heel de opleiding tot den dienst des 
Woords. Niet anders stond het in Schotland. Toen door 
de "disruption" van 1843 de "Free Church of Scotland" tot 
stand kwam, ging deze al zeer spoedig over, tot het oprich
ten van "Colleges" in Edinburgh, Aberdeen, en Glasgow, 
waar men zich niet aileen wij dde aan de stu die der theolo
gie, maar ook aan litterarische studien. En in ons land 
hebben de Gereformeerde en Presbyteri!iansche Kerken 
samen meer dan 100 kerkelijke colleges. 

Met het oog op al het voorgaande meent uwe Com
misse het volgende te kunnen vaststellen:' 

(1) Het is zeer zeker in beginsel zuiver, dat een school 
voor de beoefening der wetenschap in het algemeen 
dient op te komen uit particulier initiatief, doch bij 
haren wetenschappelijken arbeid steeds rekening 
moet houden met de verschillende levenssferen, waar
in de mensch optreedt en met de eischen der praktijk. 

(2) Hetbeginsel der vrije school werd echter door Gere
formeerden nooit als zoo fundamenteel beschouwd en 
in zulk een absoluten zin gehuldigd, dat zij iedere af
wijking daarvan in de praktijk beslist ongeoorloofd 
achtten. Zij waren meestal gewillig, om zich te schik
ken naar de omstandigheden, zoo maar met het gods
dienstig element in de opvoeding gerekend werd. 

(3) Het is ongetwijfeld ook waar, dat de Kerk als instituut 
nie,t geroepen is, om de wetenschap, geheel in het al
gemeen genomen, te beoefenen, en om met het oog 
daarop scholen te stichten. , Wei heeft de Kerk de po
testas docendi, doch daaruit voigt volstrekt niet, dat 
zij zich aan de beoefening der wetenschap moet 
wijden. 

(4) De geschiedenis leert ons echter ook zeer duidelijk, 
dat Gereformeerden in Nederland, Schotland, en 
Amerika het volstrekt niet ongeoorloofd hebben ge
acht, dat de Kerk scholen voor hooger onderwijs zou 
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stiehten en onderhouden, en dat weI allerminst als 
de Kerk het in haar eigen belang noodig aehtte. In 
den regel lieten zij zieb lei den door praetisehe over
wegingen. 

Met het oog op dit alles meent uwe Commissie, dat de 
erkenning van het beginsel der vrije school haar niet be
hoeft te weerhouden van het stellen der vraag, of het prac
tisch raadzaam is, om Calvi~ College van de Kerk los te 
maken en over te dragen aan een vereeniging En dan 
komt het haar voor, dat er tegen ,zulk een ingrijpende ver
andering practische bezwaren zijn van overwegenden 
aard. Zij wenseht de aandaeht der Synode vooral opde 
volgende punten te vestigen: ' 

(1) lIet kan geheel in het algemeen genomen, niet wen
sehelijk worden geacht, om in historisch geworden 
toestanden ingrijpende veranderingen aan te bren
gen, tenzij deze gebiedend. noodzakelijk zijn, aange
,zien daaruit allieht allerlei moeilijkheden ontstaan. 
De bestaande verhonding iSI gelijk we zagen, volgens 
Gereformeerden niet ongeoorloofd. Het.beginsel be
boefl er ons niet toe te noodzaken, om in den huidigen 
toe stand, die zieh tevens het best aansluit bij de nsan
tie in ons land, verandering aan te brengen. De gel- , 
delijke last, die er aan bet onderhouden van een Col
lege verbonden is, zon voor de kerken niet zooveel 
verminderen, zoo het College van de Kerk werd losge
maakt, tenzij de Kerk tevens besloot, am niet meer Ie 
zorgen va or de litterarische opleiding van hare aan
staunde bedienaren des Woords. Bovendien zon men 
voor geen geringe moeilijkheden komen te staan met 
het oog op de verdeeling der eigendommen, en de ' 
overdracht van de professoren, in verband met hun 
salarieering, pensioneering, enz. 

(2) Het zou allicht zeer moeilijk, zoo niet onuitvoerbaar 
blijken, om een vereeniging op te riehten met vertak
kingen in aile deelen des lands, die werkelijk het Col
lege zou kunnen onderhouden en verzorgen. In Ne
derland blijkt ,dit reeds moeilijk genoeg te zijn, 
schoon al het Gereformeerde yolk daar betrekkelijk 
dieht bij de school woont, en er dus op schooldagen 
en door het optreden der professoren in de gemeen-
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ten bestendig voeling mee kan houden. Onder ons 
blijkt het zeIfs ondoenlijk, om vereenigingen in het 
leven te roepen, die sterk genoeg: zij n om een High 
School te onderhouden. In de praktijk gaat het 
meestal z66 dat de vereenigingen om de finantien ten 
slotte toch weer aankloppen bij de gemeenten. Boven
dienzijn er in de jaren 1912-1914 ernstige pogingen 
in het werk gesteld, om de overdracht van het Col
lege voor te bereiden, doch zonder vruchtgevolg. 

(3) Het College is hoofdzakelijk geboren uit de behoefte 
der Kerk aan degelijk onderlegde bedienaren des 
Woords en nit de begeerte om de studeerende jeugd 
voor de Kerk te behonden. En met het oog daarop 
heeft de Kerk nog altijd groote behoefte aan die 
School. Nn is het zeker niet raadzaam om de 
School, die met vee1 opofferin!l tot bloei gebracht is, 
over te dragen aan een vereemging, tenzij het blijke, 
dat er een vereeniging is, die voldoenden waarborg 
kan bieden Vaal' h~t voortbestaan en de verdere ont
wikkeling onzer inrichting en Vaal' de degelijkheid 
van het, onderwijs. Ell zelfs als er znlk een vereeni
ging bestond, zou het nog de vraag zijn, of znlk een 
overdracht gewenscht zon zijn. Zulk een vereeniging 
zou natuurlijk niet dezelfde verantwoordelijkheidge
voelen, die de Kerk gevoelt, voor de degelijke oplei
ding harer aanstaande predikanten. Bovendien zou 
zij zich te eeniger tij d genoodzaakt kunnen zien, om 
~zich te ontbinden, evenals de vereeniging voor de 
N ormaal School. 

(4) Daar komt nog bij, dat de toe stand in den tegenwoor
digen tijd van dien aard is, dat hetvoor de kerken 
veeleer zaak is, om den band aan de School vaster aan 
te halen dan om dien los te maken. Aan aile zij den . 
openbaart zich een dwepen met de moderne weten
schap, en een daaruit voortvloeiende miskenning van 
de waarheid der Heilige Schrift en hespotting van het 
confessioneele stand punt, waarop de kerken staan. 
Nu zal men daartegen weI nimmer een absoluten 
waarborg kunnenkrijgen, dewijl ook de kerken aan 
afwijking bloot staan, zooals maar al te zeer blijkt uit 
den tegenwoordigen afval; waarbij velen het vaste 
fundament der Heilige Schrift inrnilen voor de vastig
heid, die men meent te hebben in de menschelijk~ 
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rede. Toch' zal, als aIle andere dingen gelijk zijn, een 
Kerk meer waarborg bieden voor conf~ssioneele zui
verheid dan een vereeniging. Een vereeniging heeft ' 
daar uiteraard niet hetzelfde belang bij als een Kerk.' 
Bovendien is ten slotte de Kerk, en niet een vereeni
ging, de pilaar ~n vastigheid der waarheid. Zoo oor
deelt ook Dr. Bavinck in verband met de theologische 
opleiding. Hij zegt: "Voor een Gereformeerd mensch 
staan de kerken toch altij d veel hooger in rang en 
wa~rde, dan de dengdelijkste en grootste vereeniging. 
Voor het voortdnrend bestaan der opleiding, voor het 
wetenschappelijk en het Gereformeerd karakter del' 
School, voor het toezicht op het onderwij s, voor de 
voorziening in de finantieele behoeften, bieden de 
kerken vee! sterker waarborgen dan de best georgani
seerde vereeniging.· Zelfs moet deze voor dat alles 
toch weer bij de kerken terecht komen." Theologi
sehe School en Vrije Universiteit, p. 49. Nu kan men 
wei zeggen, dat ook bij een overdracht van het College 
de Kerk toezicht op het onderwijs kanbedingen, doch 
dit zegt betrekkelijk weinig. De benoeming del' pro-

'fessoren zal natunrlijk aan de vereeniging staan, en 
daarbij is het vooral, dat de wacht moet worden he
trokken, zal het toezicht eenige beteekenis hehhen. 

Alles samengenomen, durft uwe Commissie itiet plei
ten voor losmaking van het College van de Kerk, ook al 
zon de School daardoor in zuiveraer banen komen. De 
eenige practische overweging, waardoor deze ingrijpende 
verandering zich hij so",migen schijnt aan te bevelen, is 
van stoffelijken aard. Men wi! daardoor de geldelijke. 
lasten del' Kerk verminderen, en voorkomen, dat zij, die 
in het Westen van ons land een Junior CoiIege onderhou
den, ook voor Calvin College getaxeerd worden. Deze 
overweging is echter niet zoo gewichtig, dat zij den door
slag mag geven. De geldelijke last veroorzaakt door het 
onderhouden van onze Theologische School en Calvin 
College;s niet zoo groot dat hij ondragelijk is, en zon ook 
door de overdracht van het College aan een vereeniging 

,weinig verminderen, tenzij de Kerk oak de litterarisehe 
o pleiding van hare aansiaande predikanten wilde loslaten. 

, En zelfs dan zou de op te richten vereeniging toch weer . . 
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uit . dezelfde beurzen moeten putten. Ten slotte meent 
. uwe Commissie, dat de Kerk in ieder geval eerst de vraag 
ernstig onder de oogen moet zien, of het riiet mogelijk is 
dit bezwaar te ondervangen,zonder tot zulke. ingrijpende 
maatregelen als .de overdracht van het College over te 
gaan. 

Met eerbied onderworpen, 
De Commissie, 

J. J. HIEMENGA. 

L. BERKHOF. 

J. MANNI. 

D. H. KROMMINGA. 

W. B. EERDMANS. 

J. HEKMAN. 
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RAPPORT III 

REPORT OF COMMITTEE ON IMPROVEMENT OF 
CATECHETICAL INSTRUCTION 

To the Synod of the Chr. Ref. Church, convened at Engle
wood, Ill., June, 1926. 

REVEREND AND ESTEEMED FATHERS AND BRETHREN:

.YOUR COMMITTEE, appointed by the Synod of 1924, 
to stndy the varions reports rendered at previous 

Synods relative to the improvement of Catechetical In
strnction, snbmits the following report: 

I. At the Synod of 1912 a report relative to'this mat
ter was rendered by a committee appointed for that pur
pose embodying several reasons why we should not only 
maintain but also improve Catechetical Instruction in our 
chnrches. This report also contained several snggestions 
to bring abont this improvement. 

In 1922 an overture was received from Classis Grand 
Rapids East, petitioning ,Synod to appoint another Com-' 
mittee to study the problem. The Synod decided to ap
point such a Committee, instructing it to study the matter, 
and render a report, supplementing the report of 1912. 

This Committee rendered its report at the Synod of 
1924, a report that reveals painstaking labor and thorongh 
stndy. The Synod, however, was not ready to adopt its 
recommendations, but adopted the advice of the Advisory 
Committee that a new Committee be appointed to study 
the matter further in the light of what both the Synodical 
and Advisory Committees advised. This new Committee 
was instructed to publish its report a year before the 
Synod of 1926 should convene. 
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Your Committee, ho'wever, has beeri delayed through 
various circumstances from completing its work, but we 
trust that our report, though delayed, will not be without 
value. ' 

II. It will not be amiss to quote from the excellent 
report of 1924 the reasons why improvement in Catechet-, 
icaiinstruction is necessary and along wbat lines it shonld 
be sought. , 

The' first reason given is, Lack of Unity in Subject
matierand,Method. The Committee of 1912 had 'alreadv 

, called attention to this fact, and the Committee of 1924 
emphasizes that lack by saying that while the dangers 

'threatening catechetical instru.ction are increasing, "not 
much ha~ heen done to improve the situation .... Laud
able efforts have been made by some individuals to make 
improvements; yet, while in some instances conditions ' 
seemed to have improved locally, 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 nsed, with the result, that year by year there is 
among us less unity in subject~matter." The same thing 
applies to methods of instruction. 

The second reason given is Lack of Tact and Interest of 
Some Catechists. Attention is called, under this head, to 
the "sad lack of tact, and even of interest on the part of 
'some, whose sacred duty it is to give this instruction." We 
fully endorse what the Committee says in this connection: 
"The best theory on methods. of instruction, and the best 
arrangement on, the sUbject-material for instruction, can 
never do for our youth what must he done through the 
serious, sensible, and persistent efforts of the instructor 
himself." 

The third reason given is Lack of Interest on the Part 
of Our Youth. This lack of interest is not entirely due to 
the indifference of the youth, but to the dull and unat
tractive manner in which catechetical instruction is given. 

III. This Committee sugg~sted, and in this advice the 
Advisory Committee concurred, that there should be only 
one set of books for the subject-matter. "The deplorable 
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lack of uuity iu the subject-matter of iustruction and con
sequently also in the method of instruction", makes this 
absolutely necessary. 

Your present Committee fully agrees with the above 
advice, and, therefore, strongly recommends that ONLY 
ONE SET OF BOOKS be used for all Catechetical In
struction. 

It fully concurs in the opinion that unless this is made 
effective In all our churches, "very little improvement 
can be expected". . 

(1) This Committee of 1924 further advised that the 
Question-books .and Question-book method be entirely 
discarded for all classes. It recommended the use 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 readiug. ' 

The Advisory Committee, however, was of the opiuion 
,that the Question-book method should not be discarded 
in the case of children under fen years of age. 

'Your present Committee finds itself in agreement with 
the Advisory C6mmittee in reference to the latter point. 
We are of the opinion that it is more profitable for smaller 
children to memorize, particularly for those who can read 
but little. Experience has taught the great value of mem
orization. Its value reveals itself in later years. Child
hood is the age when memory is strong, and therefore, 
from the pedagogical point of view is the proper time to 
have children memorize. 

For the children of 6--7 years we recommend the use of 
. Borstius' Prim'er; and for children of 8--9 years Sacred 
History for Juniors, by Beets and Bosma. 

It will be observed that we do not recommend the usc 
of Dr. Kuizenga's set of Catechism-books, as the Commit- , 
tee of 1924 does. Our reason for not recommending them 
is partly that for the smaller children we consider the 
above-named books more desirable, and partly because of 
the fact that in his course the only study of the Gospels is 
contained in the one primary book, the first in the series 
intended for children of seven and eight years. We are 



of the opinion that we ought to cover the &ame ground at 
C least twice, first for the smaller children, and then in a 
more advanced way for children of maturer years. This 
can be done by the use of the booklets above-named, and 
the addition of a third book, to which we now desire to 
refer. 

(2) This book would be for children of 10 and 11 years, 
and fol:' them it is recommended, first of all, that the Ques
tion-book method be discarded, and that instead the nar
rative style be used, with blank questions at the end, and 
that this narrative be so prepared that it' may form a 
transition to dodrinal instruction, and also th"t the his
tory be presented in a devout and practical manner. In 
other words, it should contain doctrinal implications as 
well as devout and practical applications. Since we are 
not familiar with a book that fulfils these requirements, 
we recommend that a Committee be appointed to prepare 
such a book, and i'n the preparation sOll)ewhat follow the 
plan of the booklets on Bible History published by the 
(German) Reformed Church, avoiding their strong denom
inational features and extensiveness. We recommend 
further that this Committee labor in conjunction withlhe 
Committee of the National Union of Christian Schools, so 
that the danger of needless dnplication be avoided as 
much as possible. 

(3) Your Committee deems it wise that elementary 
doctrinal instruction be introduced at an earlier age than 
was formerly the case. Our reasons for this opinion are 

'well-stated by Revs. Hylkeina and Tuuk in their preface to 
the First Book of the Rose\vood Series: 

"It has been found most practical to begin the study of 
Bible doctrine as soon as the pupil has entered into the 
sixth grade at school. This grade finds the child at the 
threshold of adolescence, and in the period of transition 
when, in a special way, God is preparing the child for his 
emergence into the storm and stress, the larger opportuni
ties and responsibilities of maturity. It will be found that 
there is in general an awakening of new intellectual vigor 
in the mind of the child, which will make welcome the 
change from the familiar Bible story to the study of the 
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larger truths of Christian faith and life. If approached 
in the right way, children of this age will exhibit a very 
spontaneous interest in the things that enter into the foun
datioI\ of Christian Faith, and that go into the formation 
of Christian habits and character. . Two thipgs; at least, 
would seem. to- point out this age as the most favorable at 

. which to lead the child into a more systematic knowledge 
of the fundamentals of Christian truth. We find mem
ory at its best, it is vigorous and retentive, while the spir
ituallife of the pupil is still simple and child-like. 

"When this work is begun as soon as the pupil enters. 
intQ the sixth grade, it gives the parents and. instructor 
three mo~t valuable years before the pupil is of high 
school age, in which to lay the foundation of doctrinal 
knowledge and in which to complete the uecessary ele
mentary memory work. It will usually be found that the 
best time for memorizing is past after the child graduates 
from the gramI]1ar grades. From that time on the work 
will have to take on a quite different character if the 
needs of the pupil are to be met arid his interest retained." 

For children, therefore, of the ages of 12-13 years we 
recommend that the textbook method followed by Revs. 
Hylkema and Tuuk be employed. The book published by 
these brethren embodiesmanv excellent features, but we 
would suggest that Synod appoint a Committee to confer 
with these brethren in the matter of publishing an im
proved edition which will have benefitted by the criticism 
that the authors have requested. 

In this connection we would also suggest that we ought 
to have a simplified and' amplified Compendium which 
bears the stamp of Synod's approval, aud that though 
simplified and amplified, the original wording of the 
Compendium be retained as much as possible, so that 
there may always be close counection between the teach-

. ing of the Compendium and the preaching from the Hei
delJ:\erg Catechism. We recommend that this work be en
trusted' to this. same Committee that confers with the 
above-named brethren. 

(4) For the classes from 14-16 it may be stated that 
the Rosewood Series is in process of preparation, and we 
recommend that when this Series is completed, the other 
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two books (the Rosewood Series, will, when completed, 
comprise three books) be snbmitted, before their publica
tion, if possible, to this same Committee for suggestions 
in the way of improvement. 

'(5) For young people above 16, we recommend that 
for the present the existing advanced books on the Com
pendium be used, but that .lor the future a,more suitable 
work be prepared. Heretofore Dr. Beets has done mer
itorious work in this respect. Weare inclined to think, 
however, that in the future we should have something 
different. For this purpose we advise that a Committee 

,be appointed, this Committee to be composed of brethren 
who have done work along these lines. 

,It will be observed that we have departed from the 
recommendations of the other Committees in some re
spects, and have concurred with them in others. We have 
.not recommended the u~e of a book giving a course in the 
Contents of the Bible. We think that this should be left 
to our Christian Schools, and possibly even to the Sunday 
School. Besides, if our suggestion be adopted that ele
mentary doctrinal instruction be introduced at the age 
of 12 years, there will be little opportunity for such a 
course. 

IV. Summarized, our recommendations are as 
follows: 

(1) That there be only Olle set of Catechism-books in 
all of our churches; . 

(2) That the Question-book Method be discarded for 
all classes above 10 years of age; 

(3) For children of 6-7 years Borstius' Primer be used; 
(4) For children of 8-9 years' Sacr~d History for Jun

iors be used; 
(5) That a new book be prepared'by a Co!"mittee ap

pointed for that purpose, for children Of 10 and 11 
years, of a historical nature using the 'narrative 
style, and furnishing a transition to doctrinal in
struction. In the preparation of this book the 
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booklets on Bible History of the Reformed Church 
(German) should be consulted. '. This Committee 
should also labor in conjunction with a similar 
Committee of the National Union of Christian 
Schools, so that needless duplication be avoided as 
much as possible; 

(6) That elementary doctrinal instruction be intro
duced at the age of 12 years;. 

(7) That a Committee be appointed to confer with the 
brethren Hylkema and Tuuk for an improved edi
tion of the First Book of the Rosewood Series. That 
this same Committee prepare a simplified and 
amplified Compendium, submitting it to the ap
proval of Synod in 1928. That this same Commit
tee confer with the brethren Hylkema and Tuuk 
regarding the remaining two books in the series, 

. giving suggestions in the way of improvement;. 
(8) That for young people above 16, the existing ad

vanced books on the Compendium be used for the 
present, but that for the future.a more suitable one 
be prepared by a Committee composed of brethren 
who have done work along these lines. 

Submitting this report to your prayerful consideration, 
. YOurs respectfully, 

H. KEEGSTRA;, 

D. ZWIER, 

J. M. GHYSELS. 
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RAPPORT IV 

REPORT OF THE COMMITTEE IN THE MATTER OF 
EVANGELIZATION OR CITY MISSION 

(Acts of Synod, 1924, Article 68, Page 67.) 

DEAR )3RETHREN:-

Y OUR COMMITTEE, in rendering this report, takes the 
liberty to employ the langnage of the land. In gen

eral, it is becoming more and more imperative that the 
official langnage of the Church be that of the nation to 
which we belong. Secondly, Evangelization is a matter 
that addresses _ itself particularly to the Americanized 
among us, and the evangelistic task lies in the great cen
ters of our land. 

In this report we prefer to use the term Evaugelization 
above that of City Mission. The latter has too much of a 
local implication, and the former is in line with the term 
used in the Dutch language, "E"angelisatie", and also cor
responds -better with the general American idea of 
Evangelism. 

If we mistake not, the Synod of 1924 is the first one at 
which the matter of Evangelization was taken up. One 
of the Classes of our Church, Illinois, has in the past taken' 
up the matter quite extensively, but outside of the official 
action of this Classis, we are not aware of any major meet
ings of our Church tl)king up this interesting and impor
tant matter. 

In the Netherlands extensive reports, have been ren
dered to the ,Synods on "Evangelisatie". Already in 1917 
there were a number of overtures on the Synodical Agen
dum of-the Synod of Rotterdam which requested a deter
mination of principles and methods of work. A Commit
tee was'appointed and reportl'<1 at the Synod of Leeuwaar-
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den in 1920, the Mission Synod in particular, buLthe dis
cussion and adoption of the report was postponed to the 
Synod of 1923, meeting at Utrecht. The remarkable· tbing 
about this whole matter is that the Churches-in the Neth
erlands devoted so much attention to Evangelization, 
though there are not near as many large centers for Evan
gelization as here in America. We have been a little 
,slow in declaring a program of principles. At any rate, 
much valuable material has been presented to .us in the 
work of the Committee of the Netherland Churches, of 
which an extensive and profitjlble use has been made.') 

Your Committee finds its instructions in Art. 68 of the 
Acts of the Synod of 1924. As we understand the instruc
tion, it is incumbent upon the Committee to determine 
upon and to formulate some definite principles which will 
be basic in the work of Evangelization, and will indicate 
the Reformed standpoint of our Church in this phase of 
Mission work. In other words, a declaration of principles 
must be made. Furthermore, practical advice must be 
given to the churches in harmony with these principles, so 
that the work of Evangelizatiou may receive an impetus 
and come to efficient organization. Finally, the advisahil
ityof a general fund for Evangelization is td be considered 
and determined. 

The overture to the last SYllod already declares an im
portant principle. It is stated that it is the duty of the 
churches to be engaged in this WDI'k, though all have not. 
an equal opportunity to discharge of this duty. There is a 
threefold task in which the Christian Church is engaged in 
this world : First, the proclamation of the Gospel, that is, 
the missionary task; secondly, that of self-edification, that 
is, spiritual culture and Christian edncation of young and 
old; and then, especially in the modern days, the evanc 
gelistic task which the Dntch call, "Evangelisatie". Jesus, 
in broad lines, indicates these phases of work in Matt. 28: 
19. There is the work of Evangelization in a hroad sense 

1) Rapporten Beek, J. H. Kok, Kampen: Rapport over Evangeli
satie, p. 66, 1923; Acta der Synode Generale,van de Gereformeerde 
Kerken in Nederland, Utrecht, 1923, Art. 92, Bijlage XXVII, .p. 204; 
Handelingen van het Congres voor Evangelisatie, Amsterdam, 1913, 
p. 22, etc. -
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or,' as He names it, matheeteusate, that is, -making dis
ciples. The believers constitute a spiritual community in 
the world, and this group seeks expansion. The Gospel 
which is in the possession of the Church must be preached' 
to Jew and Gentile. The Spirit of God works savingly 
where the Word is preached. There are those who believ
-ingly accept the Word. These, then, must be baptized. 
They must formally and officially be introduced into the 
lIfe of the Church. These baptized individuals are not 
full-grown immediately in their religious life. They must 
be indoctrinated and edified. The' Church in the world 
must be engaged'in self-edification through the ministry 
of the Word and the Sacraments. (Eph. 4: 12, 13.) She 
also must bestir herself to inform all those around about 
her and those afar, Jew, Mohammedan, and Gentile, of the 
spiritual treasures in her possession. This latter is her 
missionary task in the fulfillment of whiCh no Church 
may be negligent. The,re is, however, also the necessary 
work of indoctrinating her growing children by some sys
tem of Christian education. Throughout the ages the 
Church has always been more or less active in thedis-' 
charge of these duties. In the modern day another branch 
of work came to development. Essentially th,s work is a 
branch of the missionary task. 

The Christian Church, after she came to political recog
nition and again after- she asserted herself in the post
Reform'ation days, advanced so far that she influenced the 
entire population of a Christianized land. This standing 
of the Church was especially evident in countries where 
the Church was ritualistics as Roman Catholic or Luth
eran. The National Church was quite a cherished idea 
for some time among the Protestants, even among those 
of more or less Reformed persuasion, (cf. Article 36 of the 
Belgic Confession). Without enumerating various eco
nomic and industrial factors that have operated, and 
without entering upon an analysis of the spiritual decline 
and laxity that have come about in the Churches in the 
modern period, the fact is that in every' Christian country, 
and city there is quite a percentage of the population that 
has become alienated from the Church. The greater num-
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bel' of the wandering souls have been baptized in their in
fancy, have received some religious training and instruc
tion in their youth, and some even have been confirmed' 
at a certain age in the Christian Church, and yet, due to 
spiritual lethargy, or to reverses in life, or to humiliating 
poverty, they live on without God and hope from day,to 
day. 'Well, now, "Evangelisatie", Evangelization, City 
Mission Work, Rescue Missiou Work,-whatever you de
sire to' call it, has in mind to reclaim these hunian beings 
that have become submerged in life's stream. This task 
is distinct from the regular ministry of the Word and the 
Sacaments unto the edification of the saInts, it is separate 
from the regular missionary work unto the evangelization 
of Jew, Mohammedan, and Gentile; it ilas its own sphere 
in distinction from that of Christian education in prepara
tion for intelligent, devout church-membership; it is the 
work particularly of the Good Shepherd in seeking the 
lost to re-christianize, what in the midst of our Christian 
population has become de-christianized by estrangemeut 
from the whole order of Christian living. Of course, there 
are also in our Christian communities those who have never 
been 'incorporated into the Christian Church, whoactnally 
know not of God and His plan of redemption in the Lord 
Jesus Christ; but it cannot be denied that there are present 
in every Christian community hundreds, yea, even thou
sands; who are estranged from the Church. Particularly 
in our thickly-populated centers, like our large cities as 
New York and Chicago. Although every community has 
its unchurched. These unchurched, whether they have 
been connected with the Church formerly or not, are the 
families and individuals among whom the work of Evan
gelization is carried on. In fine, we would define this 
work of Evangelization as a part of the task of Domestic 
Missions that devotes itself to the spread of the Gospel 
by word of mouth; or the printed page am(mg the un
churched in Christian communities. (Bavinck.) 

The aim of Evangelization is to bring the Gospel to the 
unchurched and to lead them, by the grace of God, to con
version and faith in the Lord Jesns Christ, and then to 
membership of the Christion Church. The question, of 
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course, arises whether the purpose is to bring the un
churched individuals and families to membership in the 
Christian lteformed Church, or to bring them, by the 
grace of God, to a vital spiritual experience and then leave 
it to their individual choice as to where they desire to seek 
church affiliation. In other words, is the purpose to seek 
church extension or only to bring the Gospel message and, 
if possible, to "persuade men" (2 Cor. 5: 11) to accept the 
Christ as their Redeemer. There is no deynying that this 
work of Evangelization, as carried on by Reformed 
Churches, must be done in a Reformed spirit and accord
ing to the expressed principles of the Reformed Churches. 
But does this Evangelism deliberately seek increase' in the 
membership of our own Christian Reformed Church? 
When we speak of Reformed we have in mind the broad 
historical sense, and not the strict ecclesiastical, denom
inational impliclltlon. The Reformed Church historically 
'considered is certainly not confined to the. Christian R~
formed Church. On the other hand, it is the most natural 
thing in the world that Evangelization carried on, ,main
tained and supervised by the Christian Ref0rmed 
churches, will most naturally result in directing the con
verts to the Church which .was instrumental in bringing 
them into the fold of the Christ as lost sheep. The estab
lishmentof our own Church organization is not the first 
aim of Evangelization, but the extension of the Kingdom 
of God in the hearts of men in' general, yet, the Church or
ganization which labors according to its own distinctive 
principles and methods, naturally il'vites to its member
ship. In view of the pluriformity of the Christian Church. 
and the existence of distinct groups of churches, such as 
the Reformed and the Presbyterian, it is possible and de
sirable in some places to co-operate, since in the Standards 
of Faith and Polity there is no essential difference. It 
seems to us that in this field particularly of Evangelization 
and Christian philanthropy, there ought to be room for 
joint action and co-operative activity. " 

It is an interesting question as to whose is the task of 
Evangelization? Is it the work of the instituted Church 
or of the freely-organized gronps of confessing Christians? 
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There is no denying that it is the right and duty of the 
Church to be engaged in Evangelization. Unto the Church 
have been given the Gospel and the Holy Sacraments. The 
instituted Church is in possession of the Christian heritage 
of truth, institutions, and practises. She has the calling 
to preach the Gospel and to administer the Sacraments. 

It, too, is the duty of the individual members to be the 
light of the world and the saIt of the earth. There is an in
formal, unofficial activity of Evangelization on the part 
of the church membership which ought to ,be going on all 
the time. And in view of the office of all believers, the 
instituted Church cannot deny the right to the individual 
membership to initiate such work and to be engaged in it 
regularly,' yet, it has heen the good practise of the Re
formed church-membership to seek and to submit to the 
direction of the office-bearers of the Church. Further
more, in the church organization (kerkverband), there is 
present a well-ordered organism which can also very 
wisely and effecientIy function in the evangelization of 
the unchurched. There is no doubt in our mind that in 
line with the definition given of Evangelization, it would 
be very practical to enlarge upon the scope of the work 
of Domestic Missions, especially where a Horne Missionary 
has a number of large cities in his field. This could be 
done by having the missionary establish Sunday Schools 
in unchurched communities, and then gradually develop 
the Sunday School so as to come'to regular Gospel meet- . 
ings. There are sometimes districts in large cities where 
there are scores of families living, that are living with
out God and His holy Word, and His holy ordinances. 
This phase of Horne Mission work needs development and 
is a new stage to which our Horne Mission work ought to 
corne, since the ordinary old method of looking np a few 
families of Dutch extraction, and then finally come to the 
organization of a congregation small and struggling, is be
coming obsolete. There is too mnch present the idea of 

. chnrch extension rather than the ideal of plain, simple 
Evangelization. 

It may seem quite contrary to the polity of a Reformed 
Synod to take up a matter with respect to which there is 
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no concrete case at hand, since on general principles it 
is not according to Reformed polity to request a Synod in 
a general way to formulate and declare general prin" 
ciples; however, Evangelization is growing in our midst, 
aud it is time to come to a declaration of principles, and 
to a determining of a general policy to be followed in ac
cordance with established regulations of the Church. 

Of course, it will not be necessary for the Synod to 
. take upon itself the responsibility for the entire content 
of this report, or to declare agreement with all its deliver
ances, yet, it will be necessary!o discuss and to adopt 
definite principles. In order to come to such a program 
of principles, we humbly submit the following for your 
consideration, which are mainly a re-statement of those 
adopted by the Synod in the Netherlands at Utrecht, in 
1923: -
(1) Evangelization is a pbase of Home Mission work that 

aims to call nnto God's service and to the member
ship of His Church the nnchurched in Christian com
munities; 

(2) This work among the unchurched or lost is, accord
ing to God!s Word, the duty of the Church of Christ; 

(3) The means employed is the Word of God, and this 
means mnst be used according to the formulated truth 
in the Forms of Unity; 

(4) Though it is the duty of every Christian to evangelize, 
yet, ihe formal work of evangelization ought to be 
carried ou under the direction of the Consistory, 
which can -ntilize the gifts and talents with which God 
has adorned and equipped the membership; -

(5) It may be profitable in some localities to confederate 
in this work. This co-operative endeavor must -then 
be sought through the Consistories; 

(6) The particular manner in which the churches desire 
to regulate the work of Evangelization is left to their 
free choice as long as the above declared principles 
are adhered to. 

In regard to the details of organization in the, local 
congregations, we would recommend the following 
(Stads-evengelisatie, Waarom en Hoe?, W. P. Van Wijk, 
1913, page 12) : 
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I. 
COMMITTEE FOR EVANGELIZATION 

(1) Every Consistory has a standing committee of three 
-members, consisting of the Pastor, an Elder, and a 
Deacon; 

(2) This Committee is to enlist in the work of Evangeli
zation all qnalified all.d available members of the 
chnrch, and then to come to organized effort;· -

(3) Regnlarlythe Committee shall render a report to the 
Consistory for the pnrpose of information and 
connsel. 

II. 
ORGANIZATION OF THE COMMITTEE AND THE WORKERS 

(1) The Character of the Organization. 
_ This organization is not to be nor to become a 

separate body, apart from the chnrch. -Rather, it is 
an execntive committee carrying ont the work. of 
Evangelization on behalf of the Consistory. In this 
way the chnrch officially carries on the work, and 
the membership comes to expression in the "office 
of all believers". 

(2) The Members of the Organization. 
All qnalified members, both baptized or confess

ing, may serve as workers. Some of the confessing 
members can serve as: 
a) Helpers in family-visitation and colportage work; 
b) Helpers for Gospel meetings; 
c) Helpers for ,Snnday School work; 

From among both the baptized and confessing 
members, some can serve as: 

d) Helpers for an inspirational program to be ren
dered at a general meeting of the organization. 

All members seek to co-operate by distribnting 
tracts at opportnne times and by contributing an 
annual donation. 

(3) The Directive Body of the Organization. 
a) To the three members of the Consistory there are 

added four helpers, namely, one for family-visi
tation and colportage work, one for the Gospel 
meetings, one for the Snnday School work, and 
oIl.e for the program of the inspirational meetings. 
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b) These four members shall be proposed respec
tively hy their own class of helpers to the Gonsis
tory; 

c) The Consistory appoints the chairman of the di
rective body, while this body elects of its number 
a secretary and a treasurer; 

d) This directive body shall direct, according to gen
'eral instructions from the, Consistory, the work ,of 
the whole organization; 

e) This body shall also make provision for the fi
nancing of the work. 

, (4) Meetings of the Organization. 
a) These meetings shall he held monthly; 
b) In a proper public announcement all shall be in

vited to these meetings; 
c) The purpose shall be to arouse )nissionary spirit in 

general, and interest i!l Evangelization in par
ticular; 

d) The program shall consist of short speeches and 
essays on the Mission work in general, and on 
Evangelization in particular; 

e) After the evening service these meetings might be 
held, at which time the Pastor might give a short 
sermon on the missiqnary task. 

III. 

(1) Colportage and Family-Visitation. 
a) The helpers are to work in teams of two; 
b) They are to distribute tracts opportunely. If a 

Bible is lacking in a home visited, the sale of one 
shall be promoted for a nominal sum or, if need 
be, donated; 

'c) The lJelpers are to urge and to persuade a prayer
ful Bible study. They are to encourage attendance' 
at the Gospel meetings when held. Finally, they 
are to urge the parents to send their children to 
Sunday Schools; , ' , 

d) Notes are to be' made of the findings upon report 
<;ards; also the name and address of the family 
visited. 
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(2) Gospel Meetings. 
These are to be made the center of the Evangeliza-

. tion work. In a simple, attractive manner the Word 
of God is to be preached. The sensational is to be 
avoided. Mnch must be expected from the mighty 
Word of God, which is a power unto salvation. 

(3) Sunday Schools. 
At advantageous centers, Sunday Schools shall be 

organized ,,,here unchurched and neglected children 
are to be taught the Word of God by well-qualified 
teachers. 

(4) Meetings of the Helpers. 
a) While the work is as yet not extensive, the help

ers for colportage, family-visitation, Gospel meetc 

ings, and Sunday school shall nieet together. The. 
directive officers shall be present and conduct the 
meetings. In due time separate group meetings 
can be held, and the scope of the work enlarged by 
adding different workers for some form of social 
service and philanthropy. 

b) In these meetings reports can be ~endered and the 
work arranged. 
1) Report cards of family-visitation can be dis

cussed and kept on file for future reference. 
The helpers will divide the work. 

2) Reports of the Sunday Schools shall be made 
and the work arranged and fnrther developed. 

3) In regard to the Gospel meetings also reports 
shall be rendered and the promotion of these 
meetings discussed. 

Various forms of report cards can be used. A. 
sample is fouud on page 16 of the pamphlet: Stads-
evangelisatie. W. P. VauWijk, 1913. . 

With respect to the second point of this material (Acta 
Synodi, Art. 68 (2), page 67), pertaining to the establish
ment of a General Fund for Evangelization, yonr Commit
tee begs leave to advise that it is not advisable at the pres
ent time to proceed toward such establishment for the fol
lowing reasons: 
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Where Evangelistic work is carried on upon quite 
a large scale, there seems to he sufficient interest 
and gencrosity.to finance the 'work; . ,,- , 

This work will prohably come to vital develop
m~nt better if supported directly and chiefly by the 
churches engaged· in it. than if assisted materially 
from the outside; . 
The establishment of another General Fund might 
complicate matters unduly in view of the many 
General Funds already existing; 

(4) The financial report of Boards now directing 
Evangelization on quite a large scale, for instance, 
the Chicago City Mission (Helping Hand Mission), 
indicate quite a large percentage of contributing 
churches to these funds out of the total number of 
the churches. 

Your Committee solicits a cordial consideration of this 
report and its recommendations. 

W. P. VAN WIJK. 

JOHN VANDE WATER. 

K J. TUUK, Secretary. 

I 
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RAPPORT V 

REPORT OF DELEGATE TO THE AMERICAN 
BIBLE SOCIETY 

To the Synod of the Christian Reformed Church, 1926. 
EST!,EMED BRETHREN:- , 

A s THE REPRESENTATIVE Df Dur churches DU thc 
, AdvisDry CDuncil Df the American Bible SDciety, I 

can do. nDt better, in making my repDrt to. SynDd this 
time, than give in full the resDlutiDns adDpted by the 
CDuncil at its meeting Df December 2, 1925, 'which YDur 
delegate attended. This AdvisDry CDuncil is a bDdy Df 
delegates rep'resenting 26 different PrDtestant denDmina
tiDns, meeting anilUally with the BDard Df the American 
Bible SDciety, and advising the BDard in matters Df Bible 
prDductiDn and circulatiDn. , ' ' 

The AdvisDry BDard adDpted the fDllDwing resDlu
tiDns: 

"Resolved, That, after the full presentatiDn by the Sec
retaries and Treasurer Df tbe wDrk Df the American Bible 
SDciety during the' past year, in the prDductiDn and dis
tributiDn Df the Scriptures; also. a presentatiDn Df the 
needs Df the ten HDme Agencies and twelve FDreign 
Agencies fDr 1926; 

"The AdvisDry CDuncii desires to. go. Dn recDrd that it 
believes that, the wDrk Df the SDciety is mDst efficiently 
carried Dn, and that the inCDme is carefully administered; 
and, 

"Resolved, That, in view Df the facts presented, we 
nrge Dnr respective denDminatiDns to. becDme better ac
qnaintedwith the American Bible SDciety, and to. make 
morc liberal cDntribntiDns to. this great Drganization fDr 
the prDduction and distribntiDn Df the HDly Scriptnres." 

The cDntribntiDns Df the Christian RefDrmed Chnrch 
fDr the past two. years bave been: $1,974.86 in 1924, and 
$1,835.37 in 1925. 

Surely, an Drganizatio'n like this shDuld remain Dn 
the accredited list Df Dur SynDd. ' 

Respectfnlly snbmitted, 
, LEDNARD TRAP. 
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RAPPORT VI 

RAPPORT DER, COMMISSIE INZAKE BELIJDENIS-
, VRAGEN. 

EERWAARDE VADERS EN BROEDERS:'-

·OFSCHOON in zooverre gelukkiger dan de Gerefor-
meerde Kerken in Nederland tot op de Synode van 

1923, onder welke een groot aantal verschillende reeksen 
van vragen in gebrnik waren voor het doen van Openbare· 
Belijdenis .des Geloofs, terwijl onder ons een Synodaal 
besluit geldt, dagteekenend van de Synode van 1890, waar
door meer eenheid in .dit Opzicht in de Chr. Geref. Kerk 
bestaat, is er toch onder ons geen eenstemmigheid ten 
opzichte van de gewenschtheid der vragen die thans, met 
SY!lodale aanbeveling, in gebrnik zijn. 

Bewijs verleene het feit, dat de zaak der verandering 
van Belijdenisvragen herhaalde malen op onze Synoden is 
ter sprake geweest, namelijk, in 1902, 1904, 1920, 1922, en 
~924. . 

Moge de Synode van 1926 er in slagen deze kwestie 
eindelijk tot bevrediging der kerken op te lossen. Het 
.volgend rapport der Commissie in re Belijdenisvragen,. 
benoemd door de Synode van 1924, wenscht hiertoe me de 
te helpen. 

I. Onder ons komen slechts een viertal reeksen van 
vragen in aanmerking. We zullen die hieronder weerge
ven, om ze daarna te bespreken. 

(1) De vragen thans algemeen in gebruik, aanbevolen 
door de Synode .van 1890 (Acta, Art. 61). Ze luiden: 
a) Of gij de leer die in het Oudeen Nienwe Tes

tament en in de Artikelen des Christelijken Ge
loofs begrepen is en in de Chr. Kerk alhier ge
leerd wordt, niet bekent de waarachtige en vol
komene leer der zaligheid te wezen? 
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b) Of gij u voorgenomen hebt door Gods genadc 
bij deze leer te blijven, aIle ketterijen daarle
gen strijdende te verwerpen, en in een nieuw 
godzalig leven te wandeIen? 

c) Of gij u aan de kerkelijke regeering, en, indien 
gij u kwaamt te misgaan, ook aan de kerkelijke 
lucht zult ondel'werpen? 

(2) De vl'agen van Voetius, o.a. aangehaald door de 
Commissie F. J. Dl'ost en N. Gelderloos, die l'ap
porteel'de ter Synode van 1922. Ze zijn als voIgt: 
a) Ten eerste, Verklaart gij de leer onzer Kerk, 

die gij geleerd hebt en beleden, te houden voor 
de ware en zaligmakende leer, overeenkomen- . 
de met Gods W oord ? 

b) Ten tweede, Belooft gij door de gena de Gods in 
de beIijdenis van deze leer volstandig te blij
yen, en die in het leven te openbaren? 

c) Ten derde,BeIooft gij overeenkomstig deze leer 
trouw en eerIijk uw leven te rich ten, en uwe be
lijdenis met goede werken teversieren? 

d) Ten vierde, Belooft gij u aan de kerkelijke 
tucht te onderwerpen zoo gij (wat God gena- . 
diglijk verhoede) in leer of leven u kwaamt te 
ontgaan? 

(3) De vragen voorgesteld door de Commissie Drost
GelderIoosdn hun Concept.FormuIier. Ze volgen 
hier (Agendum, Synode 1922, p. 31) : 

a) Ten eerste, BeIijdlgij de leer die in het Oude en 
Nieuwe Testament, en in de Artikelen des 
Christelijken Geloofs begrepen is en in de 
Christelijke Kerk alhier geleerd wordt, de 
waarachtige en volkomene leer der zaligheid 
te wezen? 

b) Ten tweede, BeIij dt gij vanwege uwe zonden 
een mishagen in uzelven Ie hebben, en u daar
omvoor God verootmoedigt; (bedoeld is zeker, 
"en u daarom voor God te verootmoedigen"); 
en is het uwe hartelijkc keuze Jezus Chrislus, 

. Gods Zoon, als uw hoogsten Profeet, eenigen 
Hoogepriester, en eeuwigen Koning lief te 
hebben en te dieneu? .. 



-64-

c) Ten derde, Belooft gij door de genade Gods bij 
de zuivere leer' te blijven, de wereld te verza
ken, een nieuw Christelijk leven te lei den, en 
indien gij u kwaamt te misgaan (wat God gena
diglijk verhoede) te onderwerpen (lees: u te ' 
onderwerpen) aan de kerkelijke tucht? 

(4) De vragen vastgesteld door de Synode van Utrecht 
1923, en aan de Gereformeerde Kerken in Neder
land aanbevolen, alwaar deze thans in algemeen 
gebruik zijn. Met den proloog en het naschrift 
lui den deze als voigt: 

Geliefden in onzen Heere Jezus Christus! 

Gij zijt hier verschenen om voor God en Zijne heilige 
gemee!lte belijdenis te doen van nw geloof, ten einde alzoo 
'toegang te erlangen tot des Heeren Heilig Avondmaal. 

Wi! (t) daartoe ongeveinsd antwoorden op de navol
gende vragen: 

Ten eerste. Verklaart gij, dat gij de ,leer, die in het 
Oude en Nieuwe Testament en in de Artikelen des Chris
telijken Geloofs begrepen is, en in de Christelijke kerk al
hier geleerd wordt, hondt voor de waarachtige en volko
mene leer der zaligheid; en belooft gij in de belijdenis 
daarvan door Gods genade standvastig te zullen blijveu in 
leven en sterven? 

Ten tweede. Gelooft gij Gods Verbondsbelofte, u in 
uwen Doop beteekend en verzegeld, en belijdt gij, thans 
den toegang tot het Heilig A vondmaal vragende, dat gij 
u vanwege uwe zonden mishaagt eri voor God verootmoe
digt, en uw leven buiten uzelven in Jezus Christus, den 
eenigen Zaligmaker, zoekt? 

Ten derde. Betuigt gij, dat het uwe hartelijke begeerte 
is, God den Heere lief te bebben en te dienen naar Zijn 
Woord, de wcreld te vcrzaken, uwe oude natuur te doodeu, 
en in een godzalig leven te wandelen? 

Ten vierde. Belooft gij, u te zuBen onderwerpeu aan 
de kerkelijke regeering, zoo weI als aan aile') vermaning 
en tucht, indien het mocht gebeuren (wat God genadiglijk 
verhoede), dat gij in,leer of leven u kwaamt te misgaan? 

i) De cursief gedrukte woorden zijn door Uwe ~ommissie. ter 
aariyullin~, ingelascht. - Zie beneden, onder V, 8. 
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N. N., wat is daurop uw antwoord? 
Autwoord: . J a. (Zoo er onderscheiden personen zijn, 

door ieder hoofd voor hoofd te geven.) 

Daarna spreekt de Dienaar aldus: 
De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot 

Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een 
. weinig tijds zullen geleden hebben, Die volmake, beves
tige, versterke, en fundeere u (lieden). Hem zij de heer
lijkheid en de kracht in aIle eeuwigheid. Amen. 

II. Wanneer we nu bovengenoemde reeksen van vra
gen vergelijken, zien we dater een verschiI van opvatting 
ten grondslag ligt aan de vragen van 1890 en van Voetius 
aan de eene zijde, en die van de Commissie van 1920-'22 
en dIe van de Utrechtsche Synode aan den anderen kant. 

, De beide eerste groepen van vragen (1 ·en 2) gaan er 
. van uit, dat tot toelating tot het Heilig Avondmaal de 
kerkeraad niet anders te doen heeft dan een onderzoek in 
te stelIen, of de candidaat zuiver is in de leer, of hij bij 
die leer wi! blijven,en of hij zijn leven, als lidmaat "in 
good standing" zo6 wi! inrichten, dat het tegen zij n be
lijdenis niet strijdt. 

Hier gaal het dus niet zoozeer om de openbaring van 
hetgeen in bet hart van den belijder rust, als weI om het
geen hij gelooft ten opzichte van hetgeen Christus voor' 
ons gedaan heeft. Meer, zoo heeft men gezegd, mag de 
kerkeraad bij toelating tot het Heilig Avondmaal uiet vra
geu; want er moet onderscheid blijven tusschen datgene 
waarover de Kerk oordeelt (de intirnis ecclesia non indical 
dat is, de kerk oordeelt niet over het hart), en het persoon
!ijk zeifonderzoek, dat aan toetreding tot den Disch des, 
Heeren dient vooraf te .gaan. Zoo is er ook onderscheid, 
aldus heeft men gezegd, tusschen Antwoord 81 van den 
Heidelbergschen Catechism us,, dat een m~er intiem ka
raider draagt, wijl het spreekt van zelfonderzoek, en 
Antwoord 82, dat gaat over de voorwaarden die de Kerk 
moet stellen tertoelating tot het AVOl)dmaal. Gaat het 
eerste over de verhouding des harten tot Christus, de 
tweede kunuen uitteraard slec'llts toezien op de uiterlijke 
leveusopenbaring. 
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Uw Commissie wertscht op te merken, dat indien deze _ 
opvatting van het doen van openbare belijdenis des ge
loofs de juiste is, dan toch de vragen van Voetius, die een . 
uitbreiding zijn van de v~agen onder (n genoemd (voor 
den oorsprong der laatste, zie het voorschrift boven het 
Formulier van het Heilig AvolldmaaJ d'es Heeren), te ver
kiezen zijn boven de vragen thans onder ons in gebruik 
De laatste munten uit door beknoptheid. Er is noch in
leidingswoord, noch zegenwensch of -bede. Geheel de 
ceremonie begint met, "Of gij", en vormt aldus niet een
maal een behoorlijken Nederlandschen volzin. Voorts 
moge men er al van uitgaan, d!lt de eigenlijkc geloofsbelij
denis reeds heeft plaats gehad, namelijk voor den Kerke
raad, en dat daarom een her haling in het midden der ge
meente niet strikt noodzakelijk is, gelijk die dan ook oud
tijds meermalen achterwegc werd gelaten; dit neem! nie! 
weg, dat wij nu eenmaal die her haling voor de gcmeente 
hebben, endat voor het besef van velen dit de eigenlijke 
geloofsbelijdenis geworden is, althans een gewichtig deel 
er van. En nn. valt het onzes inziens moeilijk te ontken
nen, dat met het drietal korte, koele vragen, dat uit de 
Iucht valt met een "of gij", de openbare geloofsbelijdenis 
onder ons het meest koude en vluchtigc dee! van den 
openbaren eeredienst is. ' 

Detweede groep van vragen, die van de Commissic 
Drost-Gelderloos en van de Synode van Utrecht 1923, gaat 
uit van een ander beginsel. 

Deze vragen gaan ,uit van de gedachte,da! het doen 
van openbare geloofsbelijdenis ook weI is een vragen van 
toegang tot het AvondmaaI, doch daarin niet opgaat. Het 
is "het door openlijke verklaring, persoonlijk aanvaarden 
van den Doop door den gedoopte zelf", om het te zeggen 
in de woorden·der Nederlaridsche Commissic (Rapporten
boek 1923, p. 130). "Welnu", aldus genoemde Commissie, 
"indien het karakter der openbare belijdenis door Depu
taten terecht aldus -;s omschreven, dan vloeit daaruit voort 
dat in de vragen welke bij die gelegenheid te stellen zijn 
de volgende elementen behooren Voor te komen: . 
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(1) eene heenwijzing naar den Doop; 1m voor hem die 
openbare belijdenis doet zelf, 1m voor heel de ge
meente dient duidelijk uit de vragen zelf te bli,j
ken dat het gaat om de aanvaarding van den Doop. 

(2) eene uitdrukking van de persoonlijke toeeigening 
van de Verbondsweldaden die door den Doop ver
zegeld zijn; het mag, tegenover allerlei verkeerde 
voorstelling die soms bestaat, weI uitkomen dat de 
openbare belijdenis niet opgaat in een algemeene 

, toestemming, maar eenzeer persoonlijke zaak is 
vau ieder individueel ..... 

(3) Eene heenleiding van de gedachten naar het Heilig 
Avondmaal; waar de openbare belijdenis dient 
om den toegang tot den Heiligen Verbondsdisch te 
ontsluiten, behoort dat in de wijze waarop zij ge" 
schiedt ook voelbaar te worden gemaakt '. . . . ." 

III. A. Uw Commissie erkent met dank het goede 
werk, verricht door de Commissie van 1920--'22, en van de 
Synode van Utrecht. Zij is van oordeel, dat de korte in
leidingswoorden der Nederlandsche Synode de voorkeur 
verdienen, boven het Formulier door de Commissie van 
1920--'22 ontworpen. Gronden: 

0) Een formulier is overbodig, waar de geloofsbelij
denis allerminst op eene lijn staat met de sacra
men ten of bevestiging .van Dienaren des Woords, 
enz.; 

b) Het concept Formulier der Commissie 1920--'22 be
vat zwakke punten, en zou in ieder geval verbeterd 

, moe ten worden. 
B. Uw Commissie gelooft, dat de vragen thans in Ne

derland in gebruik de voorkeur verdienen boven die der 
Amerikaansche Commissie. Gronden: 

0) De Commissie van 1923 (Nederland) heeft haar 
voordeel gedaan met den arbeid der Commissic 
1922 (Amerika), en b.v. aan haar ontleend de 

schoone slotwoorden na het Ja-woord der belij
denden; 

b) De vragen onder (4) doen de leer in eene vraag af 
(Vraag 1); ,groep (3) daarentegen komt in vraag 3 
weer terug op de leer, die in V,raag 1 behandeld 
was. Het eerste verdient de voorkeur; 
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c) In de vragen (4) wordthet Verbond der genade ge
noemd, wat onder (3) niet geschiedt; 

d) In de Nederlandsche vragen is een schoone opklim
ming: Vraag 2, ellende; Vragen 2 en 3, verlossing; 
Vraag 3, dankbaarheid. In de Amerikaansche vra
gen liggen verlossing en dankbaarheid min logisch 
verspreid over Vragen 2 en 3; 

e) Jndien beide reeks en van vragen even goed zijn, 
dan is het nog wenschelijk de vragen bij de Neder
landsche Gereformeerde Kerken in gebruik over te 
nemen, opdat hierdoor de eenheidder zHsterkerken 
uitkome. ' 

"IV. Tegen de invoering van bovengenoemde vragen 
isbezwaar in gebracht door Ds. M. Borduin, die in De 
Wachter van Juli en Augustus, 1923, en 25 Juni, 1924, over , , 
dit onderwerp schreef. Ds. Borduin heeft bezwaar tegen 
het woordje "zoekt" in Vraag 2. Volgens hem kan dit 
nimmer worden aanvaard tenzij eerst onze Belij denis her
zien worde. Hij legt er sterken nadruk 01', dat volgens 
onzen Catechismus de geloofsverzekerdheid tot het geloof 
behoort, en, "Die gel~ofsverzekerdheid is juist het begin
sel der Reformatie." Het woord "zoeken", in Vraag 2 
wordt door Ds. Borduin genoemd een Zwingliaansch
Roomsch-Presbyteriaanscheopvatting, voortkomende uit 
de Roomsche idee der wedergeboorte. 

, Uw COpImissie is van oordeel, dat 'Ds. Borduin zich 
veel te sterk uitspreekt, dat hij zaken met elkander in ver
band brengt, die met elkaar niet van do en hebben, en 
dat hij zijn doel voorbijstreeft. Het is waar, dat de' grond
gedachte van deze vraag is, "dat zij, die belijdenis des ge
loofs doen in den regel jeugdigen van jaren zullen zijn, 
zoodat de formuleering van het persoonlijk element in 
geen geval zoodanig mag wezen, dat daarop aIleen beves
tigde geloovigen zouden kunnen antwoorden; meer de be
hoefte dan het bezit, meer de begeerte dan de zekerheid 
dient daarin tot uitdrukking te worden gebrachl." (Rap
portenboeJc, p. 130.) 

Ds. Borduin wijst er vervolgens 01', dat de Particuliere 
Synode van Friesland Noord bij de Synode aangedrongen 
heeft op verandering van '~Zoeken" in "Vertrouwen", 
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,dochdat ditdoor de Synode geweigerd is. Ten onrechte, 
volgens Ds. Borduin. 

Wij,zijn het eens met Professor H. Bouwman van Kam-, 
pen, die iu De Bazuin van 6 Maart, 1925, over dit onder
werp schreef. Prof. Bouwman wijst er op, dat de .synode, 
de kaart van het kerkelijk leven kennende, wetende het 
verschil tusscheri het objectief denkende Noorden van Ne
derland, en het subjectief voelehde Zuiden, leiding voor 
heel het kerkelijk leven wilde geven, daarbij onwillig 
zijnde 'Om af te stooten de vele belijdende leden, die 
schuchter zijn in het toetreden tot den Avondmaalsdisch. 
Prof. BOllwman eindigt aldus: 

"In het wezen is er geen verschil tusschen hetgeen Fries
land (N.) wenschte en wat op de Synode is geformuleerd. 
Wie waarlijk den Heere liefheeft en wenscht te dienen, 
wie zijn leven buiten zich in Christns Jezus zoekt, kan dat 
aIleen door de gena de Gods, hij is een Christen. Maar niel 
allen, die in oprechtheid durven verklaren dat Jezus hnn 

. dierbaar is, en dat zij hnn :zaligheid in Christus zoeken, 
durven verklaren dat zij vertrouwen de vergeving der 
zonden in het bloed van den Zaligmaker te hebben. Hel 
blijft echter waar dat zij, die leed dragen over hunne zon
den, en vertrouwen op de goddelijke barmhartigheid in 
Christus, ook wei bij zelfonderzoek en Schriftonderzoek 
onder leiding des Geestes tot het vertrouwcn zulJen komen, 
dat hunne zonden hun oin Christus' wil vergeven zijn. 
Doch h<;t is niet geoorloofd de zoodanigen, die wei durven 
verklaren dat zij hunne zaligheid in Christus zoeken en 
nog niet durven roemen in de vergeving der zonden, 
daarom van het Avondmaal des Heeren uit te sluiten. Om 
die reden is dan ook de formnleering der helijdenisvra
gen, door de 'Synode gesteld, aIleszins aan te bevelen." 

Uwe Commissie verklaart dan ook tegenover Ds. Bor
dnin, dat zijn bezwaren niet van kracht zijn, wijl hij: 

a) Vraag 2 buiten verband·met Vraag 3 heeft bezien, 
en alJeen de nitdrukking "zoekt" nit deze vragen 
heeft l1itgepikt; 

b) Zaken ter sprake gebracht heef!, die met de zaak 
niet~ van doen hebben; 
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c) Voor de jeugdigen een eischt stelt, dien we niet ge-, 
looYen, dat hijzelf voor de oudere leden in zijn ge
meente stelt. Immers vinden we, ook qnderhen die 
j arengeleden belij denis hebben afgelegd,zulken die 
hopen, dat ze vergeving van zonden hebben en het 
eigendom van Christus zijn, doch die n.iet durven 
zeggen, dat ze het door het geloof ook wet en. Zulken 
nu van de tafel des Heeren te weren ware wonder
lijke proeve van zielszorge. Zulken er op te wijzen, 
dat ze .het geloof'metterdaad deelachtig zijn, doch 
in onvoldoende mate van ontwikkeling, hen riit fe 
noodigen van dien Maaltijd gebrnik te maken, die 
Christus tot versterking van hun zwak geloof !:Ieeft 
aangericht, is, zoo meenen wij, eisch vari herder
lijke verzorging. 

V. Uw Commissie bebbende: 

1. De verschillende vragen onder de aandacht der 
Synode gebracht; 

II. Aang~wezen waarom zij de vragenvan groep I 
verkiest boven die van groep II; 

III. Aangegeven waarom zij de yoorkeur geeftaan 
het tweede stel vragen van groep II boven het 
eerste stel; 

IV. De bezwaren tegen genoemde vragen beant-
woord; 

Stelt aan de Eerwaarde Synode van 1926 voor, dat'de vra
gen .vastgesteld door de Synode van Dtrecht, 1923, worden 
aanbevolen bij onze kerken, met de aanvulling uwer Com
missie onder "Ten Vierde". Gronden:. 

1) Zij gaan uit van' de veronderstelling, dat het doen 
van Openbare Geloofsbelij denis is een aanvaarden 
van Doopsvoorrechten en -verplichtingen; 

2) Zij wijzen terng naar Doop en Verbond der Genade; 
3) Zij doen toegang tot het Heilig Avondmaal vragen; 
4) Zij bevatten gepaste inleidings- en slotformnlen;, 
5) Zij bevatten de elementen "ellen de, verlossing, en 

dankbaarheid" in logische opeenvolging; 
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6) Het is wenschelijk, dat oak de eenheid der Gerefor
meerde Znsterkerken uitkome doordien dezelfde vra
gen worden gebruikt; 

7) Er zij eenheid onderons. Waar men,iemandop ecn 
attest aanneemt, wil meilweten op welke gronden hij 
is toegelaten tot de rechten van het lidmaatschap in 

, de attesteerende kerk; 
8) Het is wenschelijk' niet alleen onderwerping te vra

gen aan de kerkelijke tucht in geval van grove zonde, 
doch oak gehoorzaamheid aan de kerkelijke regee-
ring in het algemeen. ' , 

VI. Uw Commissie beveelt va arts de volgende vert a
ling van bovengenoemde Vragen aan, met verzoek, dat de 
Synode oak' die vaststelle voor onze Amerikaanschc 
diensten: 

Belov'ed in our Lord Jesus Christ:-

You have appeared before us to make confession of 
your faith before God and His holy Church, to the end 
that you may obtain access to the Lord's Holy Supper. 

Therefore, that it may be manifest that you are thus 
minded, you are to answer sincerely to these questions: 

First, Do you acknowledge the doctrine which is con
tained in the Old and New Testament, and in the Articles 
of the Christian Faith, and which is taught in this Chris
tilin Church, to be the true and complete doctrine of sal
yation; and do you promise steadfastly to continue in the 
confession thereof, by the grace of God, both in life and 
death? 

Secondly, Do you believe the promise of God's Cove
nant, signified and sealed nnto you in Baptism, and do 
you confess, whereas now you request access to the Holy 
Supper, that you abhor yourself before God, and that you 
seek life outside yourself in Jesus Christ, the only Saviour? , ' 

Thirdly, Do you confess it to be your cordial desire to 
love the Lord God, ana to serve Him according to His 
Word, to forsake the world, to crucify your old nature, 
and to walk in a new imd holy life? 
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Fourthly, iDo you promise to submit to church govern
ment, as well as to all adm~mitions and discipline in case 
you should become delinquent (which God may graciously 
prevent) ? 

N. N. What is your answer? Answer: I do. 
The God of all grace, Who called you unto His eternal 

glory in Christ, after that ye have suffered a little while, 
shall·Himself perfect, establish, strengthen you. To Him 
be the dominion for ever and ever. Amen. 

Met eerbied onderworpen door de Commissie, 
Z. J. SHERDA. 

J. K. VAN BAALEN, Rapp . 

. , 
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RAPPORT VII 

. RAPPORT DER COMMISSIE IN RE SIOUX CENTER, 
. Benoemd door de Synode der Chr. Geref. Kerk in 1924, 

aan de Synode, te vergaderen in 1926 

EERWAARDE VADERS EN BROEDERS IN CHRISTUS:-

VOLGENS.Acta Synodi 1924, p. 57, D, sprak de Synode 
van 1924 uit, "dat Sioux Center I schuldig is aan 

Sioux Center II uit te betalen een soin gelds in overeen
stemming met punt g) van de regeling door de Synodale 
Commissie ontworpen. (Zie Agendum, p. 8.)" , 

Daarna sprak ze uit (Acta, p. 57; E), dat ze eene Comis
sie zou benoemen, "die gemacbtigd zal zijn om: 

" (1) Finale uitspraak 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) Een vijftal schatters te benoemen; 
"(3) Den datum vast te stellen wanneer Sioux Center I 

hare schuld bij Sioux Center II zal moeten afdoen; 
"(4) En verder de gemeenten te Sioux Center met raad 

en daad te dienen, zoo een derzelve daartoe ver
zoekt." 

De benoeming dezer Commissie is te vinden in Acta' 
1924, Art. 139, III, 26, p. 156: '.'Commissie in re Sionx Cen
ter-Rev. D.H. Kromminga, O·ud. J. B. Hulst, Rev. M. Van 
Vessem; secundus generalis, Rev. G. D. De' Jong." 

In uitvoering van hare opdracht, vergaderden de drie 
Primi-Ieden dezer Commissie te Sioux 'Center, Iowa, van 
26 tot 29 Augustns, 1924, en van 10 tot 13 Maart, 1925, als
imede van 15 tot 17 December, 1925. Op verzoek nam 
Rev. Van Vessem het voorzitters<;hap op zich, terwijl 
Ds .. Kromminga, die ook in de Co.mmissie van 1922 als 
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scribagediend had, het scribaat aanvaardde. Van haren 
arbeid, die, hela,as, de Sioux Center-zaak nog weer niet tot 
een einde heeft gebraeht, geeft ze U hiermede het vol
gende verslag. 

In Augustus, 1924, zochten we allereerst eene samen
spreking met ieder der beide Kerkeraden, om hen.te vra
gen, of ze iuwilligden in de uitvoering der Synodale be
sluiten, of ze ons inlichtingen konden verstrekken in de 
huisgezinnen-kwestie, en of ze ons namen konden geven 
voor de te benoemen Commissie vanSchatters. De Ker
keraad der Tweede Gemeente beantwoordde al deze vra
gen bevestigend, en voldeed later ook aan de verzoeken, 
in de tweede en de derde vraag gedaan. . 

Anders stond het met den Kerkeraad der Eerste Ge
meente, Die deelde ons mede, dat zijne gemeente kort te
voren op eene vergadering uitgesproken had, dat ze zich 
met de uitspraak derSynode teleurgesteld gevoelt, onder 
anderen omdat het protest der gemeente 'door de Synode 
niet is gelezen en behandeld; aismede, dat ze uit conscien
liebezwaar zich bij dat Syno'daal besluit niet kan neerleg
gen, maar haar protest moet handhaven. De Commissie 
maakte den Kerkeraad toen opmerkzaam op de volgende 
zaken: 

a) dat het eene fout des Kerkeraads is, om v66r de 
Commissie te komen met een gemeente-besl)lit, 
daar de regeermacht niet bij de gemeente, maar bij 
den Kerkeraad berust; 

b) dat wie tegen een besluit protesteert, daardoor 
geenszins ontslagen is van onderwerping aan en 
medeuitvoering van het besluit, dat zijn protest uit
lokte; 

c) aat de Kerkeraad zich bewust behoort Ie zij n, dat de 
uitspraak der Synoae, ais der breedste verga dering, 
die voor ons kerkelijk gezag heeft, uitteraard finaal 
is; en 

d) dat verwerping van de Synod ale uitspraak feitelijk 
neerkomt op verbreking van het kerkverband. 

Doeh ook nadat hij zijne gemeente nog weer he eft ge
zien, en nadat de COlnmissie nog -weer lnet hem sarnen ge-
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sproken heeft, blijft hij op het ingenomen standpunt 
staan, en geeft ons ten slotte het volgende schriftelijke 
antwoord:, 

"Antwoord aan de Synodale Commissie in re Sioux 
,Center: Het oordeel der Kerkeraads is, dat aan het hel
pen uitvoeren van de besluiten van de Synode, gehouden 
in 1924, onmogelijk kan worden voldaan. Granden: 

a) dat dit besluit vrucht is van vorige handelingen die 
in strijd zijn met Gods Woord: 1 Cor. 1: 10; Joh. 
17: 21; Lukas 12: 13, 14; 

b) dat de Synodale Commissie van 1922, gezol}den '.;lm 
met raad te dienen, gehandeld heeft als met last en 
macht bekleed zijnde". 

Deze houding des Kerkeraads der Eerste Gemeente 
stelde nu wei de uitbetaling aan de Tweede Gemeente in 
twijfel, maar ze verhinderde de Commissie niet, om door 
te gaan met de uitvoering van hare definitieve opdrachten 
ten opzichte van de huisgezinnen-kwestie, de benoeming 
van schatters, en het vaststellen van een datum voor de 
uitbetaling door de Eerste aan, de Tweede Gemeente. Aan 
diedrieledige opdracht voldeed de Commissie op de vol
gende wijze: 

a) ,Voor het tellen der huisgezinncnnamen we als basis aan: 
(1) Acta Synodi 1906, Art. 93, I; 
(2) Dat geteld en verdeeld moet,m worden al wie op 

·18 October, 1922, v66r de organisatie der Tweede 
Gemeente volgens de lidmatenboeken bij de be-
staande gemeente behoorden; , 

(3) Dat die buiten de kom der Gemeente woonden, 
bij de eene of de andere gemeente behoorden ge
rekend te worden, naardat zij het zelf begeerden; 

(4) Dat die begeerte voor ons te ,kennen zou zijn uit 
het teekenen der petitie tot organisatie, uit het fei
telijk attesteeren of, waar tegen den wensch van 
het betreffende gezin geen van beide geschiedde, 
uit latere verklaringen, zooals b.v. aanvrage van 
attest. 
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Op die basis kwamen we,blj het licht van de gegevens, 
ons door den Kerkeraad der Tweede Gemeente op ons 
verzoek verstrekt, tot het volgende resultaat: dat ten be
hoeve van de vaststelling der somme gel~s, door de Eerste 
Gemeente aan de Tweede uit ,Ie keeren, bij de Eerste Ge
meente geteld moeten worden 118 (een honderd en acht
lien) huisgezinnen, en bij de Tweede Gemeente 88 (acht
en-tachtig): 

b) . Voor de schatting deF eigendommen besloot de Com
luissie: 

. (1) dat verzocht zouden worden om als schatters te 
dienen: a) Colby & Westerlind, van Sioux City, 
la.; b) Ond. Bierma van de 1ste Gem.; c) Diak. 
Wassink van de 2de ,Gem.; d) Br. W. Genrink van 
Orange City; en e) Br. C. Geels, Sr., van Orange 
City;' . 

(2) dat ze hnn getal zelf zonden aanvnIlen, indien een 
van de benoemden mocht bedanken; 

(3)" dat ze de tegenwoordige waarde der eigendommen 
hadden vast te stellen; 

(4) dat ze binnen een maand van den datum van de 
ontvangst van het bericht hunner benoeming hun . 
werk hadden. te verrichten, en dat daarna hun 
mandaat zou vervallen; . 

(5) dat ze zouden rapporteereiJ. I).an de Commissie, die 
hen benoemde, en aan de trustees der beide bee 
trokken Gemeenten. 

c) Ten opzichte van de nitbetaling, bepaalde de Commis
sie het volgende: 
(1) One-half of the sum must be paid March 1, 1925, 

and the other half March 1, 1926. (Deze datums 
zijn (Maart, 1925) veranderd tot 2 Augustus, 1926, 
en 1 Augustus, 1927, respectievelijk) ; 

(2) meanwhile the trustees of the First Church give to 
the trustees of the Second Clwrch notes, secured 
by themselves, and bearing interest at the rate of 
5% per annum, payable semi-annually; . 

(3) these notes are to be made out teu days 'after the 
report of the appraisement has been received by 
the trustees. 



-77-

Z66 heeft de Commissie voldaan aan' de drie definitieve 
punten van hare opdracht. We kunnen hier nag mede
deelen, dat de schaUers in deplaats van Br. Bierma, die 
meende niet te kunnen dienen, Br. H. De Vries van Orange 
City verzochten, die bereidwillig,diende; voorts, dat ze de 
tegenwoordige waarde der eigendommen vaststelden. op 
$57,200.00, zoodat door de Eerste Gemeente aan de Tweede 
behoort uitbetaald te worden de sam van $24,434.95; en 
eindelijk, dat ter bepaalder tijd door den Kerkeraad der 
Tweede Gemeente aan de trustees der Eerste. Gemeente . 

: notes ter teekening zijn voorgelegd, doch dat die trustees, 
, overeenkomstig het besluit des Kerkeraads der Eerste Ge

meente, niet hebben geteekend. 

Met het clog op punt (4) van hare opdracht, meende 
Uwe Commissie echter oak, het aan de Tweede Gemeente 
te Sioux Center en aan hare opdrachtgeefster verschul
digd te zijn, am te doen wat in haar vermogen was, omde 
daadwerkelijke uitvoering der besluiten der Synode van 
1924 van de Eerste Gemeente te Sioux Center te verkrij
gen. Te dien einde vergenoegde ze zich niet met kennis
geving aan den Consulent en aan den beroepen leeraar 

,dler Gemeente, maar richtte oak een scbrijven aan Classis 
Sioux Center, waarin ze haar eigen oordeel over de hou
ding van' den Kerkeraad der Eerste 'Gemeente neerlegde, 
en de Classis met allen ernst verzocht, am haar volle ge-. 
zag te stellen in dienst der handhaving der besluiten, die 
genoemde Kerkeraad weigerde, mede uit te voeren. 

Doch deze brief der Commissie is nooit ter tafel van 
Classis Sioux Center gekomen, maar door den sCfiba 
der Commissie teruggenomen. De aanleiding tot die te
rugname bood een verzoek, na het uiteengaan der Corh~ 
missie, en v66, de herfstzitting der Classis door den Kerke
raad der .Eerste Gemeente, per telegram en brief beide, 
aan den scriba der Commissie gericht, am dien brief terug 
te trekken, opdat de Kerkeraad gelegenheid zou hebben, 
aan de Tweede Gemeente een aanbod te maken, dat de 
finantieele kwestie mogelijk tot een einde kon brengen. , 
Het telegram ontving hij op den Woensdag v66r de herfst
zitting der Classis, en den brief nag later; zoodaf er voor 
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raadpleging met de andere leden der CommissTe geen tijd 
was. Waar de Commissie hem, die toch al als Deputaat 
ad Examina naar Classis Sioux Center moest, opgedra
gen had, haar brief daar mondeling toe te lichten en te 
steunen, verschafte hem ,eene ietwat vervroegde reis de 
gelegeuheid, inlichtingeu in te winnen rakende den aard . 
van het aanbod, dat de Kerkeraad der Eerste Gemeente 
had voor de Tweede. Hij oordeelde, dat er te rekenen 
viel met het feit, dat de Kerkeraadder Eerste Gemeente 
eenigszins van houding was veranderd, en dat de Classis 
over het aanbod des Kerkeraads heen moeiIijk te bewegen 
zou zij n, om aan het verzoek der Commissie te voldqen. 
Daarom nam hij ten slotte den brief, door de Commissie 
aan 'de Classis geschreveu', terug. Deze zijne actie be
richttehij daa.rna aan de overige leden zijner Commissie, 
die de goedheid hadden ze te accepteeren. 

Het aanbod, door den Kerkeraad der Eerste Gemeente 
aan dien der Tweede gemaakt, leidde nu weI tot onder
handeIingeI\ tusschen beide Kerkeraden, (buiten welke 
onderhandelirigen de Commissie oordeelde, zich met het 
oog op hare opdracht strikt te moeten honden,)-maar 
de oplossing der kwestie werd daardoor ten slotte geen 
stap naderbij gebracht. IntegendeeI kwamen er spoedig 
nieuwe verwikkelingen. ' 

De Kerkeraad der Eerste Gemeente ging er namelijk 
toe over, om tot dekking van een deel der gemeentelijke 
schuld, eene hypotheekte nemen op de eigendommen, die 
geschat waren, en waarvoor hij aan de Tweede Gemeente 
overeenkomstig Synodaal besluit en gehouden schatting 
$24,434.95 moest uitkeeren. Dit verontrustte natuurlijk de 
Tweede Gemeente, en haar Kerkeraad besloot stappen te 
nemen om eene herhaling daarvan voor de toekomst te 
keeren. Op den llden October, 1924, besloot hij de zaak -
van de uitkeering der geIden volgens Synodaal besluit en 
gedane schatting voor den wereldIijken rechter te bren
gen, en daarvan kennis te geven aan de Synodale Com
missie, met verzoek om haar oordeel. 

De Commissie heeft daarop telegrafisch aan· de 'Twee
de Gemeente het ontraden zulk een stap te nemen. Doch 
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de Kerkeraad, Dordeelende dat er geen andere weg was 
.om verdere belasting der e:igendDmmen dDDr de Eerste Ge
meente te VDDrkDmen, maakte de zaak tDch bij het District 
CDurt VDDr SiDUX CDunty aanhangig, en stelde later aan 
den scriba der CDmmissie de verklaring ter hand, dat hij_ 
niet bedDelde het rechtsgeding dDDr te zetten, maar het als 
een "sleeping case" aileen te gebruiken .om verdere belas
ting der eigendDmmen dDDr de Eerste Gemeente DnmDge
!ijk te maken. OGk later, tDen de CDmmissie er Dp aan 
bleef dringen, dat hij zijn rechtsgeding ZDU laten vallen, 
heeftde Kerkeraad- daar niet naar geluisterd. 

Dit rechtsgeding bewDDg nu mettertijd den Kerkeraad 
der Eerste Gemeente .om de CDmmissie te verzDeken, dat 
ze nDg eens weer te SiDUX Center ZDU vergaderen;-iets 
dat de Kerkeraad der Tweede Gemeente al langer ge
wenscht had. Daaraan vDldeed de CDmmissie met haar 
bezDek van 10 tDt 13 Maart, 1925. In het bericht vim hare 
kDmst had ze aan beide Kerkeraden het-vDlgende medege
deeld: "Indien de zaak in de CDurt mDcht zijn, wat wij 
niet verwachten, dan is het verzDek der CDmmissie, dat 
aile CDurt-actie wDrde DpgeschDrt, tDtdat wij als CDmmis
sie met d.e beide Kerkeraden hebben kunnen vergaderen." 
VDDr den lDDP der Dnderhande!ingen was van- bijzDnder 
gewicht eene mededee!ing die de Kerkeraad der Tweede 
Gemeente, .onder datum van 13 NDV., 1924, aan de CDmmis
had gedaan als zijn "finaal besluit". Daarin zegt hij: 

"(1) dat wij niet langer willen strijden VDGr Gns recht, en 
laten het nu verder aan de CGmmissie .over, .om met 
Gns te handelen zGDals zij meent, dat zij het VGGr 
GGd kan verantwGGrden; 
a) Omdat dGGr deze aanhGudende strijd de verbitte

-ring bij den dag tGeneemt, den Naam des Heeren 
er grGGtelijks .om gelasterd wGrdt, en Gnze Kerk 
een aanfluiting; 

b) Om te vGGrkGmen, dat er in Gnze gemeente en in -
de Gns Gmringende kerken een scheuring kome; 

c) Omdat wij gelGGven, dat we aileen langs dezen 
weg den vrede GGds kunnen genieten, en den zege!l 
des Heeren mGgen inwachten. 
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"(2) Dat wij de Commissie bedanken voor den raad die ze 
ons gaf volgens het besluit der Synode, en dat we 
haar nu verzoeken ook volgens hetzelfde Synodaal 
besluit, ons met ,de daad te dienen; 
a) Omdat, zooals de' president der Synode in zijn 

slotwoord over de Sioux Center zaak uitsprak, 
dat deze zaak reeds veel te lang de gemoederen 
verdeeld had. En verder, omdat de Synode bij 
het benoemen der Commissie verklaarde, dat de 
bedoeling der besluiten inhield, dat de Commissie 
een einde aan de zaak moest make,n; 

b) Omdat wij altijd den raad der'Commissie zijn op
gevolgd." 

Een paar onjuistheden in de beweringen van dit "fi
naal besluit" des Kerkeraads' der Tweede Gemeente zul
len we'hier op zich laten berusten; deze mededeeling gaf 
aan de Commissie tamelijk wei vrije hand, om naar haar 
eigen beste inzicht met den Kerkeraad der Eerste Ge
meente'te werken, om de uitvoering der ,Synodale beslui
ten te benaderen, zoo al niet te bereiken. 

Aau den Kerkeraad der; Eerste Gemeente deelde de 
Commissie nn aJlereerst het volgende mede: 

"De Commissie betreurt het, dat door de Eerste Gem. 
de Synodale Besluiten nog niet zijn uitgevoerd; en dat te 
meer, daar het verzoek, door die Gemeente aan de Com
missie gericht, om niet naar de Classis te gaan met eene 
aanklacht, hoop gaf op zinsverandering, en in de aanbie
dingen, sinds aan de Tweede Gem. gedaan, feitelijk inligt 
eene erkenning van geldelijke verplichtingen jegens deze. 
Door deze nalatigheid wordt de Tweede Gem. benadeeld, 
door de Eerste de indrnk van insnbordinatie bestendigd, 
en de Commissie genoodzaakt nog weer, met verhooging 
.van de onkosten voor de Kerk, te vergaderen." , 

Ook vroeg de Commissie den Kerkeraad der Eerste Ge
,meente, waar deze indertijd op zijn verzoek uitstel gekre
gen had, wat nu zijne houding tegenover de Synodale Be
sluiten was. Ais antwoord hierop lei toen de Kerkeraad 
der Eerste Gemeente aande Commissie een Reqnest v66r, 
waarin hij zich wendt tot de e.v. Synode onzer Kerken; 
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d.w.z. tot Uwe Eerwaarde Vergadering. Over dat Re-
quest, dat we U voorleggen met onze beoordeeling er bij, 
het aan U overlatende, of U het eene en het andere al of 
niet wi! inzien, hebben we hier verdeI' niets te zeggen, dan 
dat de Kerkeraad zijne weigering, om zich aan de beslui
ten del' Synode van 1924 te onderwerpen, in dat document 
verklaart en verdedigt, maar ook tegelijk onvoorwaarde
lijk onderwerping beloof! aan de besluiten Uwer Verga
dering, mits hij gehooI'd wordt. 

De Commissie oordeelde, dat het niet aanging om een
voudig overdat Request heen den Kerkeraad del' Eerste 
Gemeente bij zijrie Classis aan te k'!agen wegens insubor

. dinatie aan de Synodale besluiten, en dat het evenmin 
aanging, zich eenvoudig bij dat Request neer te leggen. 
Daarom gafze.aan den Kerkeraad del' Eerste ChI'. Geref. 
Kerk te Sioux Center, Iowa, het volgende antwoord, geda
teerd den llden Maart, 1925: 

Geliefde Broeders:-
"De Synod ale Commissie, inzage genomen hebbe,;de 

van uw Request, gericht tot de. e.v. Synode, en haar giste
ren tel' hand gesteld, heef! u het volgeude te antwoorden: 

(1) Aangesteld m'et bepaalde opdracht ter uitvoering 
der besluiten van de Svnode van 1924, acht de Commissie 
het buiten hare bevoegdheid te liggen, een oordeel uit Ie 
spreken over uw Request. 

(2) In het Request schrijfr u onder anderen ook dit: 
'dat onze weigering, am voor de tweede maal waardschat
tel'S te benoemen, daartoe aangespoord zij nde door de 
Synodale Commissie van 1922, niet deugde, aangezienwe 
beloord had den am nitvoering te geven aan de beslniten 
dier Commissie, zij het dan ook onder protest'. Ook 
spreekt U in uw Request het volgende uit: 'Blijf! echter 
de Synode bij het beslnit van 1924 en keurt ze de gehou
den waardschatting van $57,200_00 goed, zoodat ze van 
SionxCenter I zou eischen, dat deze·$24,434.95 (de s\lm, 
die Sioux Center II van ons vorder!) aan Sionx Center II 
moet nitbetalen, dan zou dat voor ons in onze onmacht 
daartoe beteekenen, dat ons de kerkelijke eigendommen 
alhier ontnomen worden, om die toe te kennen aan Sionx 
Center II. Wij zijn echter gewillig, om ook daarin te be
rusten, nadat de Synodeonze bezwaren heef! gehoord, 
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overwogen en beantwoord.' Nu is de Commissie van oor
deel, dat de Kerkeraad ook nu zijn recht van appel niet 
losmaken kan van daadwerkelijke onderwerping aan die 
hesluiten. En met het oog op bovenstaande erkentenis en 
helofte verwacht de Commissie ook nid, dat de Kerkeraad 
anders wil. 

"(3) De Commissie is niet voornemens om den Kerke
raad, zoo de Classis ,hem niet tegenhoudt, den weg met 
zijn Request naar de a.s. Synode af te snijden;-mits de 
hesluiten der laatste Synode ondertusschen gehandhaafd 
hlijven, ook, zoover dat aan den Kerkeraad Iigt. De moge
Iijkheid daarvan meent de Commissie in het volgende 
punt aan te wijzen. 

"(4) De Commissie verzoekt daarom den Kerkeraad 
vriendeIijk en ernstiglijk, om haar wettige, 'interest-hear
ing' notes ter hand te stellen ten bedrage yah de volle som, 
die volgens Synodaal hesluit op de basis der waardschat
ting van 1.1. herfst door de Eerste Gem. aan de Tweede be
'hoort uitgekeerd te worden, opdat de Commissie die Notes 
in hewaring houde tot de e.v. Synode. Te dien einde tee
kenen de Trustees der Eerste Gemeente, door hunnen Pre
sident en Scriha de Notes, indertijd door den Kerkeraad 
der Tweede Gemeente hun ter hand gesteld. De, Commis
sie geeft ter andere zijde op ontvangst van die Notes 
aan den Kerkeraad der Eerste Gemeente notarieele waar-

, borg, dat zij die Notes zal bewaren, tot de e.v. Synode uit
spraak gedaan heeft inzake het Request van Sioux Cen
ter I. Indien dan de Synode de besluiten van 1924 hand
haaft, zal de Commissie de Notes overgeven aan den Ker
keraad van Sioux Senter II. Indien echter de e.v. Synode 
de besluiten van 1924 niet handhaaft, dan zal de Commis
sie deNotes teruggeven aan den Kerkeraad van 'Sioux 
Center I, het voorts aan de Synode overlatende om 01'
nieuw regelingen te treffen voor de verhouding tusschen 
de beide Gemeenten te Sioux Center." 

Tot zoover het antwoord der Commissie. -Mocht de 
Kerkeraad het onverhpeds verwerpen, dan zou, zoo oor
deelde de Commissie, zijn iusubordinatie aan de besluiten 
der ,Synode aanmerkelijk verzwaard zijn met het oog 01' 
zijn onomwonden verklarihg in het Request, dat hij zich 
onvoorwaardelijk zal onderwerpen aan de Synode, die hij 
zijn Request wi! voorleggen; en dan zou de weg voor de 
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Commissie open zijn, om tegen hem bij zijne Classls, 
wier voorjaarszitting op den.volgenden Dinsdag zon .be
ginn en, eene aanklacht van dien inhoud in te dienen. 

Doch daar behoefde ze niet toe over te -gaan. De Ker
keraad antwoordde op bovenstaanden brief gunstigin 011-

derstaand schrijven onder datum van 12 Maart, 1925: 

"Aan de Synodale C ommissie in' re Sioux Center. 
"W AARDE EN GEACHTE BROEDERS:-

"De Kerkeraad der Eerste Chr. Geref. Kerk te Sioux 
Center, Iowa, heeft besloten om te haDdeIen in overeen
stemming met uwe missieve, ons gisterenavond door u ter 
hand gesteld en met ubesproken. Wij zijngewillig om 
u 'Notes' 'te geven, zooals dat nader omschreven is in gc
noemde missieve. Natuurlijk geschiedt dit onder condi
tie (zooals we die reeds met u bespraken), dat we, totdat 
de volgende Synode uitspraak gedaan heeft in onze zaak; 
door geen court-actie geplaagd worden, en daarvan verze
kering ontvangen." 

Aan de verdere conditie, in den laatsten zin van dit 
schrijven door den Kerkeraad der Eerste Gemeente be
geerd, oordeelde de Commissie dat voldaan hehoorde Ie 
worden, en liet door den advokaat der Tweede Gemeente 
eene "Overeenkomst" tusschen de beide Gemeenten en de 
Synod ale Commissie ontwerpen, waarin oak mel die con
ditie gerekend word!. Ais bijlage leggen we dat document 
aan Uwe Eerwaarde Vergadering mede v66r, met de op
merking, dat de Notes, daarin genoemd, andere zijn, .dan 
waar onze brief aan den Kerkeraad van Siotix Center I 
van spreekt in punt 4 (zie boven), omdat de Kerkeraad 
die Notes niet meer had, en hun datum niet Ianger con
venieerde. 

De Commissie had in vernand met het Request des 
Kerkeraads der Eerste Gemeente de Classis genoemd. In 
aansluiting daaraan kwam nu de Kerkeraad tot haar met 
het verzoek, of hij zijn Request door de Commissie ter Sy
node mocht brengen, en of de Commissie het verzoek am 
behandeling daarvan door de Synode wilde steunen. Nu 
de Kerkeraad zich toeschietelijk betoond had, meende de 
Commissie, dit verzoek niet te moe ten weigeren,·en beslool, 
er aan te voldoen door het volgende uit te spreken: 
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De Commissie heeft van de Berste "Gemeente blijken 
van gehoorzaamheid aan de Synodale beslniten gevraagd; 
waar ze die blijken ontving, zie "Agreement" en No'tes, 
oordeelt ze, dat aan de Eerste Gemeente de pas niet afge
sneden moet worden, om het oor der Synode te bereiken. 
Daarom brengt de Commissie, op verzoek van de Eerste 
Gemeente, het Request dier Gemeente ter Synode. Teven, 
biedt de Commissie haar eigen oordeel over _den inhoud 
van het Request der Synode aan met het verzoek, dit oor
deer in te zien, als op het Request ingegaan wordt. Indien 
het Request ingezien wordt, zal de Synode zeker ook wi!- , 
len hooren, wat de Tweede Gemeente te zeggen heeft. 

"Varen alzoo de samensprekingen met den Kerkeraad ' 
der Eerste Gemeente, die ondertusschen bijna de geheele 
week in beslag genomen hadden, niet zonder vrucht ge
weest, het kwam er nu op aan, of we de inwilliging der 
Tweede Gemeente tot teekening van de "Agreement" kon
den verkrijgen. Met den Kerkeraad dier Gemeente, die 
ons bij onze komst offici eel geen nieuws mede te deelen, 
had, kwam de Commissie Vrijdagnamiddag, 13 Maart, 
1925, weer samen. Eerst herinnerde ze hem aan zijn brief 
van 13 Nov., 1924, aan haar, waarin hij zich geeft in de 
handen der Commissie, en deze verzoekt, hem met hare 
daad te dienen. Voorts deed zij aan hem mededeeling 
van hare ontmoeting met den Kerkeraad der Eerste Ge
meente en van diens Reqnest aan de e.v. Synode; verder, 
van haar besluit en antwoord daarop aan den Kerkeraad 
der Eerste Gemeente; verder las ze hem voor en leide hem 
voor de "Agreement", en deelde hem mede de aanvaar
ding daarvan door den Kerkeraad der Eerste Gemeente; 
ook deelde ze hem mede het verzoek van dien Kerkeraad, 
om zijn Request door haar voor de e.v. Synode te mogen 
brengen, met het antwoodder Commissie op dat verzoek; 
en eindelijk vroeg ze van den Kerkeraad der Tweede Ge
meente 'zijn antwoord op dit alles. 

Dat viel niet gunstig uit. Nadat de Commissie den 
Kerkeraad gelegenheid gegeven had tot afzonderlijke be
raadslaging door zich te verwijderen, leiden de broeders 
aan haar, in eene vrije bespreking, allerle; bezwaren 
voor, die, voor de Commissie niet van genoegzaam gewicht 
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waren om haar van plan te doen veranderen, maar die ze 
ook niet bij machte was om den Kerkeraad te doen losla~ 
ten. Ditbleek toen ze, na andermaal zich verwijderd te 

, hebhen, het definitief en officieel antwoord des Kerke
raads van Sioux Center II ontving. Het voIgt hier: 

"De Kerkeraad vraagt, dat de interest due nu' moet 
betaald worden; de eerste note op of v66r 1 Mei, 1925; de 
tweede note op 1 Maart, 1926. Zoodra wij de notes getee
kend in het bezit hebben, zullen wij de zaak uit de court 
n'emen. Dit alles met goedkeuring onzer gemeente." 

Op dit schriftelijk antwoord, geteekend door den 
Praeses en den ,Scriba des Kerkeraads, heeft toen de Com
missie, eveneens schriftelijk, het volgende als haar offie 
cieel en definitief antwoord gegeven: 

"Geliefde Broeders:-
, "DeSynodale Commissie, gehoord hebbend" nw oor
deer over de door haar aangeboden overeenkomst, als
mede uwe gedachten aangaande wat instee daarvan zou 
moeten gebeuren, is van oordeel, bij haar genomen beslui
ten te moeten volharden, aangezien ze van u onder datum 
v,m 13 Nov., 1924, mededeeling ontving van het volgende 
'Finaal Besluit: 

(1) Dat wij niet langer willen strijden voor ons recht, 
en laten het nu verder aan de Commissie over om 
met ons te handelen zaoals zij meent, dat zij het 
voor God kan verantwoorden'." 

V o6r het uiteengaan werd nog aan den Kerkeraad, op 
eene vraag dienaangaande, gezegd, dat hij zich weer tot 
de Commissie wen,den kon, zoodra hij hare adviezen zou 
aanvaarden. 

Later heeft de Kerkeraad, der ;rweede Gemeente te 
Sioux Center die adviezen toch nog aanvaard. Op zijn 
herhaald en dringend aanzoek, kwam deCommissie 15 
December, 1925, nog eens weer te Sioux Center bijeen. Op 
een vroegeren noodkreet der Eerste Gemeente had ze voor 
de zooveelste maal de doorzetting van het rechtsgeding 
ontraden, en gezegd dat ze een compromis verreweg ver
kieslijker achtte. Dat wilde de Kerkeraad dei" Tweede 
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Gemeente nu dan met hulp der Commissie beproeven, 
Doch to en de commissie daarvoorbij den Kerkeraad der 
Eerste Gemeente aanvraag deed, wilde die daar niet van 
weten; meenende dat er kerkrechtelijke fouten ingeslopen 
waren, oordeelde hij, dat die aIleen door de Synode her
steld konden worden, en dus de zaak weer voor de ,Sy
node, die nu oak al naderende was, moest komen, Toen 
heeft de Kerkeraad der Tweede Gemeente; om hetvoort
schrij den van het proces voor den aardschen rechter te 
beletten, de adviezen Uwer Commsisie ingewiIIigd, en de 
"Agreement", alsmede. de "Notes", werden in den nacht 
van 16 op 17 December, 1925, geteekend, en de laatste aan 
Uwe Commissie overgegeven ter bewaring overeenkom
stig de termen van de "Agreement", 

Kort daarna zond de Kerkeraad der Tweede Ge
meente ons ook een beknopt Antwoord van zijne hand op 
het Request der Eerste Gemeente, Daar ons Oor9.eel over 
het Request intusschen echter al gereed en vermenigvul
digd was, konden we in de formnleering daarvan geen 
rekening houden met dit Antwoord op hetzeIfde RequesL 
Bit eene eventueele behandeling dier stukken dient daar
op gelet te worden, eu ook dit Autwoord geraadpleegd, 
Ook .is bij lezing van ons Oordeel in het oog te houden d.at 
de verwijzingen daar'in zijn naar het geschreven RequesL 
Eerst later werd dit gedrukt en de paginatuur veranderd. 

Hiermede zijn wij gekomen aan het einde van het ver
haal van onze werkzaamheden en ons wedervaren. Naar 
ons beste weten hebb"n we gehandeld naar de vier punten . 
van onze opdrachL De door de uitspraak der Synode van 
1924 (Acta, p. 57, D) geeischte uitbetaling is echter niet ge
schied. De Kerkeraad der Eerste Gemeente weigerde aan 
dien eisch te voldocn. Tegen die weigering de hulp der 
Overheid in te roepen, zooals de Kerkeraad der Tweede 
Gemeente dat wilde, achtten we alleen iri het uiterste ge-
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val van verbreking van het kerkverband toelaatbaar .. Tot 
blij dschap strekt het ons, dat de Kerkeraad d~r Eerste Ge
meente van zijne besliste weigering is ternggekomen, en 
nu belooft, als hij een antwoord van Uwe Vergadering op 

. zijn Request mag ontvangen, desnoods zelfs de eerst 
door hem verworpen uitspraak der laatste Synode uit te 
voeren. Tot blijdschap is het ons evenzeer, dat de. Kerke
raad der Tweede Gemeente, ten slotte, liever dan dit ge
'schi! tusschen twee Gemee.nten van Christus door de Over
heid te laten beslissen, to egesta an heeft dat de zaak U ter 
beslissing voorgelegd wordt. 

Hoewel aan de inzage, behandeling, en beantwoording 
van het Request van den Kerkeraad der Eerste Gemeente 
te Sioux Center voor Uwe Vergadering vee! werk verbon
den zal zijn, achten we zulks toch ter tegemoetkoming der 
bezwaarde broeders en tot het behoud dier Gemeente zeer 
gewenscht. Of echter daaruit ook eene wezenlijke veran
dering in de uitspraken der laatste Synode zou behooren 
te volgen, daarover ishier de plaats niet ons nit te spre
ken. Instee daarvan vestigen we nog eens weer de aan
dacht 01' ons Oordeel, gevoegd bij genoemd Request. U 
zal daarin niet aIleen vinden, wat wij van het Request den
ken, maar ook eenige suggesties, hoe na inzage en beant
woording er van verder gehandeld zon kunnen worden. 

We eindigen met de bede, dat de Heere U, ge!ijk voor 
al Uwen arbeid, zoo ook voor de behandeling van deze 
teere zaak de noodige wijsheid genadiglijk schenke. 

Met eerbied onderworpen, 

De Commissie in re Sioux Center, 

M. VAN VESSEM. Praeses. 

D. H. KROMMINGA, Scriba. 

J. B. HULST. 
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P. S. Speciaal Vcrzoek der Com0issie aarzde SYllode: 

(1) De Synode neme tijdig inzage van het Request 
van Sioux Center I; 

(2) Mocht de Synode besluiten er op)n te gaan, dan' 
geve zij zoo spoedig mogelijk aIle stukken daar
mee in verband staande In handen harer Commis
sie van Praead vies; . 

(3) Uwe Comm. voorziet dat de bestndeering daar
van heel wat tijd zal vorder€m, en daarom dienen 
zij tij dig ter hand gesteld te worden.' . 

DE COMMISSIE. 
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RAPPORT VIII 

RAPPORT VAN DE GOMMISSIE INZAKE. "UNIONS", enz. 
(Zie Acta 1924, pag. 100 v.) 

A AN UWE COMMISSIE werd"de taak opgedragen een 
grondige studie te maken van depositie die de Kerk 

heef! in te nemen, speciaal met ,betrekking tot de Unions, 
en in het algemeen tot allerlei organisaties op maatschap
pelijk gebied, zooals vereenigingen van werkgevers, aan
nemers, werkliedeu, handelslieden, enz. 

De Synode sprak verder u,it dat zij het gewenscht aeht
te, ,dat deze zaak opnieuw onderzocht werd, omdat er in 
dezen weinig helderheid en vee! verschil van gevoelen in 
onze Kerken wordt gevonden. ,. 

Uwe Commissie is van oordeel dat het van dienst kan 
zijn even na te gaan de besluiten die ten onzent en in Ne
derland reeds met betrekking tot de Union-zaak zijn ge
maakt. Daar de Union-zaak in onze Kerk reeds ,een lange 
geschiedenis achter zich heeft, en onderscheidene phasen 
heef! doorloopen, meent Uwe Comm. dat het van belang is 
deze geschiedenis voor de aandacht te hebben, en daarom 
laten wij van die historie hier allereerst een overzicht 
volgen. 

De geschiedenis van de handelingen onzer Synoden 
inzake de Unions begint met die van 1886. Deze Synode 
vond op haar Agendum twee desbetreffende instructies, 
n.I. een van Classis Holland en een van Classis Grand Rap
ids. AIleen die van Classis Holland wordt ih de Acta 
weergegeven, en luidde aId us: 

"De' Synode overwege het oordeel derClassis Holland 
aangaande de Knights of Labor, en zoovele onchriste
lijke vereenigingen, die men in onze dagen aanschouwt." 
(Acta, Art. 67, bladz. 25.) 
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Hoedanig bedoeld oordeel van Classis Holland was, 
wordt in de Acta niet gezegd, en omtrent de instruc
tie van Classis Grand Rapids wordt aIleen te kennenge
geven, dat zij met die van Classis Holland overeenstemde. 

De Comm. van Praeadvies (Prof. G. E. Boer, Dss. L. J. 
Hulst en E. Broene, Oudd. T. Keppel en J. W. Garveling) 
rapporteerde, dat zij met hei oog op het kit, dat er door 
werkgevers dikwijls reden werden gegeven tot billijk be-" 
klag, zich gaarne aan de zijde van den werkman zou stel
len, maar zich gedroqgen gevoelde te verklaren, dat vol
gens haar overtuiging een belijder van het Christelijk ge
loof geen lid mocht zijn van de orde der Knights of Labor, 
of vail eenige dergelijke vereeniging; deels omdat zij de 
teekenen van geheime genootschappen dragen, die reeds 
vroeger waren veroordeeld; deels omdat zij den voet had
den gezet op de baan des gewelds, in strij dmet den eisch 
van het vijfde gebod, en met het lijdzaam vertrouwen, dat 
de geloovige op zijn God belijdt te hebben. Het advies 
dezer Comm was: 

"dat de Synode"al de leden van de Holl. Chr. Ger. 
Kerk vermane zich vandeze orde te onthouden,en de 
opzieners wijze op hun roeping om de leden der Ge
meente geIijkelijk, met zachtmoedigen ernst daarte
gen te waarschuwen, verschoonend te behandelen, 
doch ook toe te zien dat de Sacramenten niet ont
heiIigd worden." 

Dit advies werd goedgekeurd en aangenomen. 

18118. 
Op de Synode van 1888 kwamen de Unions aIleen ter 

sprake voor zoover het betrof de vraag: "Hoe te haudelen, 
als leden eener Unie, door de eene Gemeente van een 
plaats geweerd, door een andere Gemeente van dezelfde 
plaats toegelaten werden?" (Acta, Art. 54, bladz. 19.) Deze 
vraag, die van Classis Grand Rapids kwam, gaat ons nll 
minder aan. Niet zonder beteekenis is het echter voor 
ons, dat na het besluit van 1886, reeds op de eerstvolgende 
Synode zich een moeiIijkheid openbaarde de uitvoering 
betreffende . 

. AIs antwoord verwees de Synode naar het besluit van 
1886. . < 
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1892. 
De Acta. der volgende Synode (1890) zwijgen over de 

Union-za.a.k, ma.a.r in die va.n 1892 is er weer iets te vin
den. Deze Synode yond op ha.a.r Agendum twee instruc
ties, a.ldus luidende: 

De Synode vestige bij vernieuwing hare aandacht op 
de verschillende Unions in deze gewesten, dewijl zij vol
gens haren aard en strekking, bij een consequente door
werking harer beginse!en, niet aileen de geheele omkee
ring der tegenwoordige maatscha.ppelijke orde en de ver
nietiging der Kerk, zouden tengevolge hebben, maa.r ook 
tot scha.de van het grootste deel harer tegenwoordige 
voorstanders zouden uitloopen (Cla.ssis Gra.nd Ra.pids). 

De Synode wijze de Vereenigingen a.a.n, welker lid
ma.a.tscha.p zij onvereenigba.a.r a.cht met het lidma.a.tscha.p 
der Kerk. Of weI, zij bepa.le hoe ver de kerkelijke tucht 
moet ga.a.n over hen, die tot sommige min of meer berispe
lijke vereenigingen behooren. Zooals de zaken nu staan, 
worden zij in sommige gemeenten geduld, of ook wei als 
lidmaten aangenomen, die in andere gemeenten noch aan
genomen noch geduld worden (De Kerkeraad te Rose~ 
land) . 

Het over deze instructie.s ingediende praeadvies werd 
in de Acta niet geboekt, maar aileen de door de Synode 
aangenomen besluiten, als voIgt: 

(1) Met betrekking tot punt a) (d.i. de instructie Grand 
Rapids), dat volgens het oordeel der Synode over 
elke bepaalde Union geoordeeld moet worden vol
gens de officieele statuten der Union en het doel, 
dat zij zichzelve daarin voorstelt; 

(2) Dat, indien langs dezen weg het doe! der Union 
blijkt te strijden tegen Gods Woord en de grondsla- . 
gen der niaatschappelijke orde, alsdan kerkelijke 
vermaning en behandeling niet kan uitblijven. 

Met betrekking tot punt b) (de instructie Roseland): 
,(1) Geeft de Synode geen verdere aanwijzing van be

paalde Unions' of genootschappen, behalve wat 
reeds vroeger gegevert is; 

(2) Wekt de Synode de Kerkeraden op, te handelen 
volgens de boven nitgesproken beginselen; 
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(3) Bij verschil van behandeling door de verschillende 
Kerkeraden brenge men de concrete gevailen op de 
Classis (Acta 1892, Art!. 60 en 61, bladz. 27 v.). 

1900. 
Nu volgde er een acht-jarige periode van rust op dit 

gebied (1892-1900). De Synode van 1894, 1896, en 1898 
von den omtrent de Unions niets ter tafeI. En zelfs w'at de 
Acta van 1900 dienaangaande bieden, is niet van veel be,
,teekenis; weI echter heef! deze Synode den stoot gegeven 
tot belangrijke actie. ' 

Opnieuw werd begeerd, dat de Synode' de namen zou 
nbemen van de Unions, "wier grondwetten, enz.,- alreeds 
door de verschillende Classes in de weegschaa) des 
Woord zijn gewogen en te licht b~vonden". Ook deze 
Synode ging echter op dat verzoek nietin, maar verwees 
naar hetbesluit van 1892. Maar op voorslag VaU haar 
Commissie van PI'aeadvies benoemde zij een Commissie 
"om de algemeene beginseIen van die Unions te onderzoe
ken, en te rapporteeren op de volgende Synode. Ais le
den dier Commissie werden aangewezen: Rev.J.'W. 
Brink en Prof. K. ,Schoolland, alsmede een derde door 

, deze twee te benoemen. (Acta, Art. 27 e) bladz. 21.) 

1902. 
Getrouw 'Ian den ontvangen last diende genoemde 

Commissie, zonder er in geslaagd te zijn een derde te 
vinden, die bereid was met haar te dienen, op de Synode 
van 1902 een zeer belangrijk rapport in, waarin achter
eenvolgens gehandeld werd over: a) Beginselen; 'b) Doel; 
en c) Middelen (der Unions), met nog een vierde stuk: Be-

.. oordeeling, ten besluite. Wat de beteekenis vandit rap
port verhoogde was, dat de stukken over Beginselen, Doel, 
en Middelen voorgelezen w,aren aan de "Trades and Labor 
Council" van Grand Rapids, en dat dezeCouncil met lof 
getuigd had, dat de daarin gegeven voorstelling der 
Unions "objectief zuiver" was. De Synode, "met waar
deering dit rapport gehoord hebbende", besloot het te 
doen publiceeren tot ernstigcbestudeering, om de volgende 
Synode op de zaak terug te komen (Acta, Art. 100, bladz. 
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49). In zijn Hollandsche redactie is het rapport als Bij
lage XII (bladz. 111) in de Acta opgenomen, en in zijn. 
Engelsche redactie is het in pamphletvorm gepnbliceerd. 

1904. 
Dus had de Synode van 1904. reeds uit kracht van de 

. actie van die van 1902 haar aandacht aan de Union-zaak 
te wij den .. Bovendien waren er twee iristructies die zaak 
betreffende ter Synodale tafel: 

De Synode kome tot beslissing inzake Unions, en 
bepale dat leden der thansbestaande Unions geen le
den der Kerk kunnen zijn, en geve daa;rvoor degron
den aan. Tevens wijze de Synode een uitweg· aan 
voor den werkman(CI. IIinois). 

De Synode wijze den weg aan, waardoor het moge
!ijk worden voor ouze arbeiders om een standpunt te 

'kunnen innemen tegen Unions op revolutionairen 
grondslag (CI. Iowa). . . 

AIs leden van de Commissie voor Pral'advies voor deze 
zaak werden benoemd: Revs. J. Groen, A. Keizer, T. Van 
der Ark, en Oudd. A. Struick, H. Beeuwkes, en G. Dijkhni
zen (Acta,bladz. 9). 

Daar de besluiten dezer Synode twaalf jaren een 
plaats onder onze "Kerke!ijke Bepalingen", hebben inge
nomen, znllen wij hier het rapport der Commissie in zijn 
geheel afschrijven, wijl dat dienen kan om die besluiten 
te beter te verstaan. N a genoemde instrncties gereleveerd 
te hebben; gaat het rapport (Acta, Art. 119, bladz. 32. vv.) 
aldns voor: ' 

, Hieromtrent biedt Uwe Comm. der Synode het volgen
de ter overweging aan. 

I. Ten eerste oordeelde zij het uoodig den leden onzer 
Kerk voor te honden: 

(1) Men mag van een Christen niet eischen, dat hij zich 
geheel afzondere van de gemeenschap der wereld 
op natuurlijk gebied. Dan toch zou hij nit de we
reId moeten gaan. AIleen, hij zij van een ander be
ginsel, en, vanuit dat beginsel anders sprekend en 
handelend dan de wereld. 
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(2) De Christen werkman mag .geen ledig toeschouwer 
zij n van al het kwade en o~rechtvaardige op het 
terrein van den arbeid gevonden. N och ook zich 
onttrekken, opdat hij het niet zie. Hij zegge niet: 

· "Ben ik mijns broeders hoeder?" Krachtens zijn 
Christendom is hij geroepen werkdadig op te tre
den tot stuiting van de zOllde en, zoo mogelijk, tot 
wegneming van misstanden. 

(3) Hij kan al/een meestal niets uitvoeren. Hij ver
eenige zich dus met anderen, am met vereende 
krachten het doel te bereiken. Daartoe roept hem 
zijn Christendom. De drang der omstandigheden, 

· waarover de werkman geen controle heef!, dan hem 
soms oak nag den nood opleggen, organische ver-

· binding met anderen te zoeken en aan te gaan. Zoo 
kan het gebenren, dat een Christen werkman geen 
werk of geen evenredig loon kan bekomen, dewijl 
hij buiten de Werklieden Vereeniging staat. Men 
beschiJuwt hem als minder bekwaam tot het ver
langde werk, of anders onbetrouwbaar, of maakt 
er misbruik van, dat hij niet onder Union bescher
ming staal. 

(4) Organisatie is onder de tegenwoordige oms tan dig
heden in de wereld van arbeid der Christenen roe
ping vanwege hunamhl. Nu is het echer de vraag: 
Zaj de Christen zich aansluiten bij de Union, zoo
als die thans is en streef!? Of zal hij pogingen aan
wenden, eene positief Christelijke vereeniging van 
werklieden in het leven te roepen? Wij antwoor
den: De Christen wende pogingen aan, om met 
anderen een vereeniging in het Ieven te roepen, die 
op positief Christelijk standpunt staal. Kan eene 
niet-Christelijke vereeniging reeds zooveel doen, 
wat zou dan een positief Christelijke niet kunnen? 
N.aar het best mogelijke moet een Christen staan. 
En dat is: plaatselijke organisaties met positief 
ChristeIijke beginseIen van aIle werklieden, die on
der zuIk een standaard strijden willen. Ontzaglijk 
zijn de bezwaren daaraan verb on den en veeIvoudig 
van aard, aIs geld, leiders, enz. ·Sommige bezwaren 
zijn moeilijk uit den weg te ruimen. AIleen de ge
dachte aan Gods zegen en de kracht van het Chris
telijk beginsel geven moed. Geen zout tach zoo 
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zoul, geen lichl zoo lichl, geen beginsel zoo machlig 
als hel ,Gereformeerde. Maar ook geen beginseI, 
zoo moeilijk om consequenl in alles en op alles loe 
Ie passen. 

(5) Mochl iemand van ons verschillen en meenen, dat 
een positief ,Christelijk organisme noch gewenschl 
noch geboden is, terwijl hij toch ,bij een organisatie 
van werklieden zich wil aansluiten; of, was hel 
schijnbaar noodig, terstond lid Ie worden en dal hij 
niet kon wachten tot eene nieuwe organisalie opge
richt werd, hij loetse dan de plaatselijke organisatie 
weI aan Gods Woord. Hij houde er ook rekening 
mee of ze eene vrije, zelfstandige vereeniging is, of 
mel andere tot eene breedere organisatie verbonden. 
Is dit laatste het geval, hij toetse oak deze hoogere 
vereeniging. En hij blijve uit de Union, indien hij. 
bevindl dal de Union: 
a) Een eed of belofte vorderl van onvoorwaarde

lijke gehoorzaamheidaan de meerderheid of hel 
besluur, mel uilsluiting van zijn plicht betref
fen de God, den Staat, de Kerk, het gezin, of het 
recht nitsluitend aan zich behoudt, iemand van 
zijn lidmaatschap Ie ontslaan of niet; wat alles 
,:onde is legen het beginsel, uitgedrukt in het 
lste en '5de wetwoord, alsmede onbestaanbaar is 
met 1 Cor. 7 :23, en Gal. 5: 1. 

b) Officieel den Zondag ontheiligt door het houden 
van "business meetings", of het sanctioneeren 
dal haar bestuur of hare commissies het doen, 

'door het do en rij den van excursietreinen, of op 
eenige andere manier in strij d met het beginsel 
van het 4de gebod en vooreen deel ook tegen 
de wet van den Staat. 

c) Recht geeft in harereglementen of besluiten, of 
in het aanstellen van "pickets" tot het gebruik 
van geweld, of in hare werkstakingen en "boy
cotts" zelf dien weg opgaat en rechtstreeks aan
lei ding geeft, dat allerIei daden van geweld wor
den bedreven, n.!. zonde tegen het beginsel van 
het 5de en 6de wetwoord. • . 

d) Den Christen verbiedt of onmogelijk maakt als 
lid te doen, dat hem als Christen geboden is, of 
gebiedl en noodzaakt als lid.l", doen, wat hij 
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alsChristen 'niet mag doen. D it is een smaad 
Christus aangedaau in de onderdrukking van 
zijn amht als Christen; 

e) Geld hij eenhrengt op een wijze en voor een doel 
door Gods Woord veroordeeld, b.v. danspar
tijen, kaartgezelschappen, spel, Zondagsexcur
sien, enz. 

f) Een ritual heef!, dat ze geheim houdt voor ieder 
die geen lid is; 

g) in haar wezeneen geheim of met eede verbon
den genootschap !s. 

Vindt hij, dat de Union, waartoe hij wi! toetreden een 
of aIle deze dingen doet-llij blijve er uil, tot ze zich be
·tert. Vindt hlj deze ingrijpende kwalen in de plaatselijke 
Union niet, maar weI gebreken, het zou hem kunnen toe
gestaan worden, zich aan te sluiten, mits hij gelegenheid 
zal ontvangen hervormend, naar zijn roeping als lid op te 
treden. Dit is toelatend gesproken. ldeaal blijft: een 
werkliedenevereeniging in positief Christelijken geest 
(wat vanzelf niet wi! zeggen: een Union met een positief 
Christelijke belijdenis). 

II. Wat betreft de kerkrechtelijke, adviseert uwe 
Commissie, dat de Synode den Kerkeraden het volgende 
opdrage en dit als regel aangeve om naar te handel en: 

(1) Dat de Kerkeraden zich door onderzoek bekend' 
maken met den stand van zaken of industrieel ter
rein en met de beginselen, enz., der Unions. Dan 
zal weI blijken, d:;tt niet aIle Unions gelijk zijn. Ze 
zijn in twee klassen te verdeelen. Sommige Unions 
zijn ontaard en gaan dagelijks verder den verkeer
den weg op. Andere weer blijven meer bij het oor
spronkelijk doel en streven der arbeids-beweging, 
staan niet zoo door en door onder den verkeerden 
geest, en doen aan veel dat te veroordeelen is, niet 
mee. Hoewel geen enkele Union, zoover wij ze toet
sen, geheel vrij is van abnormaliteiten. N aardat 
hij kennis, heeft, waarschuwe de Kerkeraad getrouw 
tegen de zonden en gevaren, hier gevonden. Ook 
mogen Kerkeraden de geloovigen weI opwekken, 
meer ernstige altentie aan deze zaak te geven; 
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(2) Dat de Kerkeraden niemand dulden in de' gemeeJl
schap der Kerk, die lid is en er op staat zulks te 
blijven, van eene organisatie, waartegen beschuldi
gingen van de zoo pas genoemde ongerechtigheden 
kunnen ingebracht wordelL De Kerkeraad han dele ' 
Iangzaam, onderwijzend, lnaar zeker, tot censure 
toe, alB het moet (Zie Dordtsche Kerkellorde en 
Kerkelijke Bepalingen, Uitgave 1897, bladz, 42 on
deraan) ; 

(3) Dat de Kerkeraden die leden van de Union straffe, 
die zich zonder of met opdracht van de Union aan 
geweld of andere ongerechtigheden schuldig maken; 

(4) 'D at de Kerkeraden overig~ns dragen degenen, die 
, door den drang der omstandigheden tot een neu

trale, dragelijke Union behoo'ren, maar rade allen 
aan zoolang mogelijk buiten aIle z.g. neutrale 
Unions te blijven, en vermane allen, die er toe be
hooren, cr inee te breken" of beter nog: rade allen 
aan, zich op te maken tot de oprichting eener posi
tief Christelijke vereeniging, opdat de machtige 
werkliedenCbeweging in betere bedding geleid 
worde, en het hlijke, dat het Christendom juist he
houdende kracht heef!. 

III. Daar dit alles is, wat uwe Commissie meent bij 
voorbaat te kunnen doen, stelt ze der Synode v66r eene 
COllllllissie te benoemen, die: ' 

(1) gedurende de twee volgende jaren speciale studie 
make van de za'ak der Union; 

(2) de beginselen en werkzaamheden van Christelijke 
werklieden":vereenigingen aangeve; 

(3) werke aan de hand van het rapport door de vorigc 
Synode geleverd en de stukken vervaardigd door de 
Classes Iowa en Grand Rapids; 

(4) omtrent een en ander op de volgende Synodale Ver
gadering rapport uitbrenge; 

(5) (indien de Synode aan ons als Comm. vrij,heid geve 
geschikte personen daarvoor voor te stell en) be
staan zal nit de heeren Prof. Schoolland, Dss. Groen 
en Brink van Grand Rapids, en OnderIingen Dekker 
van Chicago, en P. Stam van Paterson. 
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Aan het bovenstaande werden nog toegevoegd de vol- . 
·gende amendemenlen: 

(1) De Synode geeft de Commissie in Punt III genoemd 
opdracht, zooveel mogelijk met Kerken en vereeni
gingen die met ons sympathiseeren in overleg- te 
treden, om daardoor tot gemeenschappelijke actie 
te geraken. 

(2) Bedoelde Commissie zij te gelijker tijd een Comm. 
voor Propaganda, om zooveel mogelijk actie te wek
ken ten goede der arbeiders-beweging. 

(3) De. bedoelde Commissie heeft het recht andere 
broeders aan hun getal toe te voegen. (Acta 1904, 
Art. 119, bladz. 32 vv.) 

Dit rapport werd punt voor punt besproken, en aan
genomen zooals het in de Acta geboekt is, met toevoeging 
van de drie bovenstaande amendementen. 

1906 
Dat de door de Synode van 1904 benoemde Commissie 

haar taak ernstig opgevat heeft, kan blijken uit het rap
port dat zij bij die van 1906 indiende. Daarin werd 
gewezen: 

op het steeds meer uiteengaan van de arbeiders-bewe
weging in twee richtingen,een die niet, en een die wel het 
Socialisme huldigt; 

op de sterke toeneming der Unions in invloed en 
kracht, en het vele goede dat er door haal' voor de arhei
ders was tot stand gebracht; 

op het feit, dat de Unions nog steeds nitgingen van ver
keerde beginselen, met schadelijke gevolgen voor haar 
actie, en op de taak, die de Kerk in dezen te vervullen 
heeft; . 

. op het opkomen van associaties van kapitalisten en 

. werkgevers, niet minder van verkeerde beginselen uit
gaande en aan verk'eerde praktijken schuldig; 

op hetgeen door andere Kerken in betrekking tot de 
Unions werd gedaan, waarhij ook melding wordt gemaakt 
van eenhesIist Christelijke "Builders Union" in Chicago. 

Ten slotte worden de volgende mnclusies aan de Sy
node ter overweging aangeboden: 
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"Deze Synode: 
(1t Benoeme eene staande Commissie van drie per

sonen met opdracht om opzettelijk principieele en 
historische studie van de arbeids-beweging te ma
ken, zoowel van de zijde des patroons als van die 
des werkmans; geve haar macht naar goedvinden 
personen aall haar getal toe te voegen; zegge haar 
vergoeding toe van de uitgaven voor boeken, tijd
schriflen, correspoudentie, euz.; belaste haar van 
tijd tot tijd een artikel belangende haren arbeid in 
De Wachter te plaatsen en literatnnr te laten 
drukken, ter verscheiding van kennis inzake de 
arbeids-beweging op kosten der Kerk, en om als 
bnreau van informatie te dienen; en bestelle, dat 
ze op de volgende Synode verslag nitbrenge van 
haren arbeid. . 

(2) Make geen nienwe positieve bepalingen in deze 
zaak en blijve in de praktijk bij de besluiten van 
1904, Acta, bladz. 35, 36, II. 

(3) Wekke aile voorgangers op, om ernstige studie van 
de arbeids-beweging te maken en in de prediking 
en anderszins er veer rekening mee te houden, tot 
inlichting en directie der gemeente. Ook ga er een 
opwekking uit van de Synode tot de leden onzer 
gemeenten, dat ze meer, acht geven op dit teeken 
des tijds, om hun christelijke roeping te verstaan 
en te betrachten". 

Deze drie conclusies werden door de Synode aanvaard, 
en als leden der bedoelde Commissie werden benoemd: 
Ds. J. W. Brink, Prof. K. Schoolland, en Ds. J. Groen (Acta 
1906, Art. 106, bladz. 59 vv.). 

1908 
De Commissie van 1906 heeft zich blijkbaar weI gekwe

ten van haflr taak en bij de Synode van 1908 (Acta, Art. 59, 
XI, bladz. 43) "een breed uitge'Yerkt verslag" ingediend. 
Dit verslag is echter in de Acta niet opgenomen; de Sy
node besloot het in 't archief te deponeeren. Omtrent de 
zaak wordt aileen vermeld, dat de Synode het advies der 
Commissie heeft aangenomen, om namelijk, omtrent de 

" Unions hetzelfde te beslniten als de vorige Synode deed; , 
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alsmed~ dat de Commissie tot vijf leden werd uitgebreid' 
door aan haar toe te voegen: Prof. G. D. De. Jong en Ou
derling E. Hekman. ' 

Dat deze versterking van de Commissie bijgedragen 
heeft tot verbooging van haar activiteit, blijkt niet. De 
Acta van 1910 zwijgen geheel over de .Union-zaak .. Waar
uit te.besluiten is, dat de Comm. te dezer Synode niets van 

, zich heef! laten hooren. Evenmin heef! zij ter Synode van 
;1912 eenig blijk gegeven van haar bestaan, en in de Acta 
(Art. 12, bladz. 9) heet het: "De Commissie inzake de 
Union-beweging, die geen rap])ort heeft, wordtgecontinu
eerd". Deze Synode heef! dus van dat zwijgen notitie 
genomen. De oorzaak er van werd in 1914 openbaar. 

1914 
De Synode van 1914 daarentegen vond inzake de 

Unions werk aan den wiIikel.' Zij vond op haar Agendum 
(bladz. xvii) deze instructie van Classis Hollalld: 

"De Synode spreke' zich uit inzake UnionisI11C en 
de verhonding die wij daartegen aan te nemen 
hebben". 

Bovendien waren er van de 1912 geeontinueerde Com
missie nu twee,rapporten (Bijlage IX en X, blirdz. 11l;l vv.) 
ter tafel, een meerderheids- en een minderheids-rapport, 
hetlaatste.alleen door Ds. Groen onderteekend, het eerste 
door de andere leden der Commissie. . 

Uit deze rapporten blijkt, dat de Commissic, al was 
zij niet met rapporten voor den dag gekomen, toch ook 
reeds v66r 1912 wel.vergaderingen had gehouden en werk 
had verricht, maar dat er .in haar midden een verschil 
van gevoelen was gerezen en zich allengs dnidelijker had 
geopcnbaard, ten opzichte van het door de Synode van 

,1904' aangenomen stand punt. De meerderheid wilde hij 
dat standpunt blijven, oordeelende dat de gronden waar
op het rustle, Schriftuurlijk waren. Ds. Groen eehter was 
er meer en meer toe gekomen, omdat te hetwijfelen, en ill 
het door hem ingediende stuk geeft hij van zijn overtui
ging dienaangaande rekenschap. Volgens hem is de Kerk 

, met de Union-zaak op het doode punt gekomen. Niette-
, genstaande het Unionisme in ouze· eigen stadsgemeellten . 
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machtig toeneemt, is er geen Kerkeraad die den moed 
heef! om er naar eisch van het besluit van 1904 tegen te 
ageeren. De schuld daarvoor ligt niet in de Kerkeraden, 
alsof die zoo ontrouw zouden zijn', of'geen' achting zouden 
bebben voor Synodale besluiten, maar daarin, dat de Kerk 
in 1904 eeil standpunt beef! ingenomen, dat principieel 
onhoudbaar en in de praktijk onuitvoerbaar is. 

De Commissie vau Pra'eadvies adviseerde aId us: 
"Aangezien de Synode van 1912 eeIl.e Commissie voal" 

, arbeiders-vereenigingen en Unions aanstelde, en die Com
missie, naar ons oordeel, Of niet genoeg lijd had of nam 
om de zaak te bespreken; en daar er een meerderheids
en minderheids-rapport is ingediend; en aangezien deze 
zaak van zeer ingrijpenden aatd is, en de Kerk groote 
voorzichtigheid heef! te gebruiken; adviseer! Uwe COIDm" 
dat deze Synode zich niet definitief uitspreke, maar een 
Commissie aanstelle om de volgende Synode met een wele 
omschreven advies te dienen. Deze Comm. te bestaan uit 
personen die' ook in de praktijk deze kwestie kennen" 
(Acta, Art. 17, 4, bladz. 13 v.). 

Dil advies werd door de Synode aangeliomcn. Als 
Commissieleden benoemde zij: 'Ds. B. H. Einink, Ds. J, 
Groen, Oud. E. Hekman, Mr. N. Rosema, Oud, P. Prins, 
prof. K. Schoollaud, en Oud. J. Dc Boer, 

1916 
De stand van zaken die in 1914 openbaar geworden 

was, deed vermoeden, dat de Synode van 1916 inzake de 
Unions weI eens wat nienws kon brengen, en zij heeft waf 
nieuws gebracht. 

Op haar Agendum vond zij een instructie van den 
Kerkeraad van Sheldon, Iowa, die handhaving vanhet in
genomen standpunt en veroordeeIing van dat van Ds, 
Groen van haar begeerde (Agendum, bladz. xvii). En van 
de door haar voorgangster benoemde Commissie, ontving 
zij weer een meerderheids- en een minderheids-rapport, 
het eerste onderteekend door B. H. Einink, K. Schoolland, 
E. Hekman, en, P. Prince, en het laatste door Ds. J. Groen, 
J. De Boer, en N. Rozema, Agendum 1916, Rapporten, bIz, 
1 vv. en 6 vv.). Beide partijen zijn nu zoo vel' van elkan-
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der verwij derd, dat zij niet alleenprincipieel tegenover 
elkander staan, maar ook dat de minderheid bij de Synode 
beklag inbrengt over de wijze waarop zij door de meer-
derheid is behandeld. . 

De Comm. voor Praeadvies zag zich geplaatst voor een 
moeielijke taak. Dat het besluit van 1904 een doode letter 
was geworden, en ·er reden was om althans in sommige 
stadsgemeenten de handhaving er van schier onmogelijk 
Ie achten, was niet te ontveinzen. En voor het vinllen van 
een uitweg lieten de .ingedieude rapporten haar in de. 
steek, wantgeen van beide, verklaarde zij, bevredigde 
haar. 

Dit laatse verwondert ons niet. Beide waren oj. een
zijdig, sterk eenzijdig. Het meerderheids-rapport schijnt 
uit te gaan van de idee, dat het maatschappelijk leven be
oordeeld moet worden naar de maatstaf der Oud-Testa
mentischeTheocratie, toen de Overheid b.v. aile afgoden~ 
dienaars moest ter dood brengen, zoodat den geloovige 
christen slechts geoorloofd is, wat den geloovige Israeliet 
geoorloofd was. Het veroordeelt aile Unions als ;'in strijd 
met Gods W oord, dat geen andere wet stelt dan die der 
naastenliefde; dat van geen andere redding weet dan door 
genade, en dat het gansche leven-dus ook dat der Maat
schappij-in alles onderworpen aan· en afhankelijk van 
Christus verklaart, die zelf, juist v66r Zijn heengaan van 
de aarde, plechtig getuigde, 'Mij is gegeven aile mach! in 
den hemel en op de aarde' .. " Tot een vereeniging "die 
niet uitgaat van God en Zijn Woord, mag een christen niet 
behooren, en aile Unions stelt he! op het terrein van den 
klassenstrijd. Het minderheids-rapport daarentegen 
plaatst de Unions op het terrein der gemeene gratie, en 
acht dat een terrein waarmee de Kerk niets heeft uit te 
staan. Zelfs wat haar lidmaten op dat terrein zijn of 
doen, gaat haar niet aan. 

Zoo stonden de zaken. De Commissie van Praeadvies 
heeft haar best gedaan; zij heeft-hefis ter Synode geble
ken-met haar taak geworsteld; doch zonder te kunnen 
komen tot een haar zelve geheel bevredigend resultaat. 
Moeielijkheden vond zij ook, gelijk zij in haar rapport te 
kennen geeft, in het beantwoorden van de vraag, welke 
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beteekenis hier toe te kennen was aan het begrip "solida
riteit", m.a.we, in hoever leden eener Unie persoonlijk ver
antwoordelijk moesten gesteld worden voor hetgeen door 
hun Unie werd gedaan. En uit dit een en ander laat het 
zich verklaren, dat haar voorstel aan de Synode wijfeling 
en onzekerheid verraadt, en dat zij, zelve in dat voorstel 
geen voldoening vindend, het slechts wi! aangemerkt heb
ben als een voorstel voor een voorloopig besluit, met ern
stig aandringen op verdere bestudeering en onderzoek van 
de zaak. Haar voorstel (Acta 916, Art. 36, 9, bladz. 38 v.) 
luidde aldus.: 

Met dank aan de broeders, welke in het verleden de 
kerken gediend hebben met voorlichting over de "Unions", 
en na inzage van meerderheids- en minderheids-rapport, 
en de instructie van den Kerkeraad van Sheldon, Iowa, en 
na breedvQerige toelichting van het meerderheids-rapport 
door Rev. B. H; Einink en van het minderheids-rapport 
door Rev. J. Groen, adviseert uwe Commissie de Synode: 

a) Het Synodaal besluit van 1904 met betrekking tot de 
Unions voorloopig te wijzigen, omdat: _ 

(1) Volgens het oordeel uwer Comm. er geen genoeg, 
zame gegevens aanwezig zijn o!ll aan te toonen, dat -het 
lidmaatschap der Kerk onvereenigbaar is met het lidmaal
schap van de zoogenaamde neutrale Unions, tenzij vast" 
gesteld kan worden, dat een Union een zonde of zonden 
reglementeert of in hare doorloopende handelingen be
toont de zonde voor te staan. 
, (2) Zoolang men niet tot volkomen zekerheid in dezc 

zaak gekomen is, en men het ingenomen standpunt niet 
kan handhaven, de tegenwoordige "standing" van velen 
onzer kerkleden als "dragelijk" ongewenscht is. 

b) Uit de beide rapporten en uit de toelichting bleek, 
dat er een zeer niteenloopende opvatting bestaat over de 
solidariteit in den arbeidskring. Bij sommigen is het de 
overtuiging, dat leden van de Labor Unions verantwoor
delijk zijn voor aIle handelingen van znlke Unions of van 
de federatie er van, terwijl anderen oordeelen, dat zulks 
niet het geval is. In dezen kon ook uwe Commissie niel 
tot volkomen zekerheid komen. Zij adviseert daarom de 
Synode het volgende: 

(1) Men wekke aIle leden onzer kerken, en in het bij
zonder onze leiders op, om van dit gewichtig punt een 
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meer bijzondere stndie dan voorheen te maken,opdat 
,men onder de leiding en voorlichting des Geestes tot een
heid van gedachten moge komen. 

c) Met 't oog oj} den tegenwoordigen stand van zaken 
en al~ advies aan de arbeiders en werklieden, leden onzer 
kerken, beveelt uwe Comm. het volgende aan: 

(1) Indien men gedwongeu is aan een z.g. neutrale 
Union te behporen, ten einde in zijJ;l onderhoud te kunnen ' 
voorzien, dan legge meu in het midden zijner Union en 
medearbeiders en werklieden ten allen tijde door woord 
en daad een krachtig getuigenis af van den Christus Gods 
toe te behooren en Zijn eer fe zoeken; en indien men hier-
in verhinderd wordt, dan breke men met dergelijke Union. 

(2) Op plaatsen waar zelfst;llldige Christelijke Unions 
wenschelijk zijn, trachte. men zoover mogelijk met andere 
Unions samen te werken om maatschappelijkreeht en ge
rechtigheid te verkrijgen of te behouden. 

Dit voorstel werd door de Synode aangenomen. Den 
volgenden morgen werd een voorstel tot herziening van 
dit besluit ingediend, doch verworpen. Daarop werd door 
de leeraren J. Timmermann, E. Breen, C. Vriesman, en 
door Oud. P. Vanden Berg tegen dit besluit protest aange
teekend. (Acta, Art. 40, blad!'. 40.) 

1924 
In weerwil van het feit, dat het besluit van 1916 slechts 

als voorloopig wilde aangemerkt worden, dat het door de 
Comm. voorgesteld en door de Synode aangenomen was 
!lit gebrek aan beter, en het reeds dadelijk protest had uit
gelokt, bleef nu de Union-zaak weer acht jaren rusteu. In 
de Acta van 1918, 1920, en 1922 worden de Unions niet ge
noemd, en zelfs in het belang van verder onderzoek en 
verdere bestndeering der zaak werd er niets' gedaan. . 

De laatstgehouden Synode eehter zag zich door een in
strnctie van den Kerkeraad van Zillah, Wash., weer ge
roepen tot actie. Genoemde instructie was van dezen 
inhoud: 

Beslolen, Dat wij als Kerk ons standpunt in betrekking 
tot de huidige "Labor Uuions" wijzigen, en terugkeeren lot' 
het standpunt vroeger doorons ingenomen. Gronden: 
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a) Het lidmaatschap in de huidige union is in strijd 
met.het.Woord en den geest de, Schrift, waar wij 
gewaarschuwd wordengeen ander juk aan te trek
ken met ongeIoovigen; 

b) De huidige Unions zijn in de praktijk door en door 
goddeIoos. 

AIs resultaat van breedvoerige bespreking werd door 
de. Comm; van Praeadvies het voIgende voorsteI der Sy-' 
node aangeboden: 

a), De Synode benoeme opnieuw een Commissie om 
.het besIuitvan,1916 te herzien, en zoo mogeIijk tot 

.' een mee,r duideIijk en beslist standpunt te komen. 
Gronden: 
(1) Het besIuit van 1916 dient zich aan aIs een 

voorloopig besIuit; 
(2) In sommlge punten is het zeker weI mogeIijIc 

tot meer zekerheid te komen en eenige Iijnen 
'l-an te geven; 

(3) De Synode van 1916 heef! ook opgewekt tot 
meer stu die indezen. ' 

b) De taak dezer Comm. zij, niet aIleen om studie van· 
de Unions in beperkten zin te maken, maar ook om 
verder onderzoek te do en naar de veIerlei organisa
ties, b.v. organisaties van werkgevers, Farmers' As
sociations, Fruit Growers' Associations, enz., welke 
zich in onzen tij d vermenigvuldigen en min of meer 
op dezelf de lij n Iiggen als de Unions. 

Na eenige bespreking van dit voorstel werd het volgen~ 
de substituut voorgesteId en door de Synode aangenomen: 

Naar aanleiding van de instructie van den 'Kerke
raad van Zillah in re Unions, besIuit de Synode tot het 
benoemen van een Conimissie, wier taak zal ,zijn 
grondige stu die te maken van de verhouding, die de 
Kerk heef! in te nemen speciaaI tot de Unions en in 
't aIgemeen, tot aIlerIei organisaties van werkIieden 
en werkgevers op maatschappeIijk gebied. De Synode 
acht het gew;enscht, dat deze zaak opnieuw onder
zocht worde, omdat er blijkbaar in onze kerken in 
dezen weinig heIderheid is, en daardoor veel verschil 
van gevoeIen, en ook omdat het besluit van 1916 in~ 
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zake de Unions een voorloopig karakter schijnt te 
dragen. De Commissie in deze materie rapporteere 
niet later dan 1 Februari, 1926, opdat de kerken het 
rapport rustig kuuneu overwegen. (Acta,Art. 87, XVII, 
bladz. 100 v.) 

Tot zoover de geschiedenis del' handelingen onzer Sy
noden inzake de Union-kwestie. Na een onderzoek naar 
hetgeen onze Synoden in dezen gedaan hebben, komt ech
ter onwiIIekenrig de vraag op, hoe de Gereformeerde Ker
ken in Nederland over de Union-zaak hebben geoordeeId, 
en dat weI te meer naarmate wij aan het oordeel dier 
Kerken grooter waarde hechten om ons totvoorlichting te 
dienen, vooral ten aanzien van algemeene beginselen. Ook 
op die vraag zullen wij lrachten een antwoord tegeven. 

Het zal misschien verwondering baren als wij begin
nen met te zeggen, dat de Nederlandsche .Synoden .zich 
met de Union-zaak veel mindel' hebben bezig gehouden 
dan de onze. Toch is dat het geval. ' 

In de Acta van de Synoden del' Chr. Geref. Kerk van 
1885 tot 1892 is over de arbeiders-beweging niets te vin
den. Weinig andel'S staat het er bij met de Acta del' Voor
loopige Synod en del' Nederd. Geref. Kerken van 1887 tot 
1892. In die van Utrecht 1888 (Art. 85) komt iets voor aan
gaande de verhouding van werkgevers en werklieden, 
maar dat betreft aileen de Zondagsrust. En blijkens die 
van's Gravenhage 1892 (Art. 86) werd aan deze Synode 
gevraagd, "hoe de Kerken hebben op te treden tegen het 
SociaIisme?", en maatregelen werden genomen om over 
deze vraageen studie te verkrijgen. Deze poging bleek 
echter tel' volgende Synode, die van Amsterdam, 1892, niet 
geslaagd te zijn, en de 'benoemde deputaten werden geda
chargeerd van de opgedragen.taak. Op de gedachte om 
als antwoord op de gestelde vraag te verwijzen naar het 
verhandelde op een intusschen gehouden Sociaal Congres, 
schijnt die Synode niet ingegaan te zijn (Acta, Art. 39). 

Daarop zijn gevolgd de Synoden del' vereenigde Ker
ken van 1893, 1896, 1899, 1902, 1905, 1908, 1911, 1912 en 
1914, 1917, en in de Acta van die aile is er omtrent Unions 
niets te vinden. In de Registers komen woorden als arbei-
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ders, werklieden, werklieden-vereenigingen, unies, orgac 

nisaties, vakvereenigiugen, niet voor. 
Eerst in de Acta der Synode van LeeRwarden 1920 is 

een rapport omtrent Vakvereenigingen te vinden, dat van 
onze gading is. Het is opgenomen als Bijlage XXXV 
(Acta, bladz. 249), en wij geven het hier in zijn geheel : 

In handen van Uw Commissie was gesteld': 
(1) een verzoek van de Particuliere Synode van Zuid

Holland (N. G.), om de Kerken advies te geven, hoe te 
handelen met leden der gemeente, die lid zijn 'van organ i
saties, welke staan op den grondslag van den klassen
strijd; 

(2) een schrijven van br. W. de Kwant c.s. aan de Par
ticuliere Synode van Zuid-Holland ten N. onder sympa
thie-betuiging door genoemde Synode naar Uw verga dering, 
in welk schrijven verzocht werd er toe mee te werken, dat 
op de Generale Synode aan de orde zou worden gesteld de 
vraag, of leden eener Gereformeerde Kerk lid mogen zijn 
eener organisatie, die bij het N. V. V. is aangesloten. Te
yens vroegen de bedoelde broeders, of, indien het lidmaat
schap van een dergelijke organisatie ongeoorloofd moest 
wordengeacht, het niet op den weg van aile Kerken' lag 
zulk een lidmaatscbap ernstig te ontraden. Hierbij wer-d , 

, nog medegedeeld, dat het verzoek eerst was ingediend bij 
" den Kerkeraad van Gouda, die verklaarde het met de hrs. 

De Kwant,c.s. eejls te zijn. De Classis Gouda evenwel had 
zich niet met hnnne gevoelens kunnen vereenigen, en weI, 
omdat er over de bedoelde zaak een communis opihio zou 
bestaan, hetgeen door de brs. De Kwant c.s. op door hen 
medegedeelde gronden wordt betwist. 

Oak meenen deze broeders, dat niet met censuur moet 
worden gewacht, totdat een verkeerde daad is gepleegd, 
maar dat reeds het bovenbedoelde lidmaatschap zelf cen
surabel is, wijl het N. V. V. de fundamenten van het maat
schappelijk en staatkundig gebouw ondermijnt. Tegen 
de opmerking, dat het lidmaatschap als boven omschre
yen geen concreete zaak zou zijn, en dus niet op de kerke
lijke vergaderingen te behandelen, voeren de broeders 
aan, dat het hier zou' gaan om dingen bedoeld in Art. 30 
D. K. 0., die tot de Kerken "in het gemeen behooren". 

W anneer Uw Commissie U te dienen heeft van advies 
op het vermelde verzoek van de I'articuliere Synode van 
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Zuid-H.olland (N. G.) en .op het schrijven van de brs. De 
Kwant c.s., kan het haar taak niet zij n, U eerst een .over
zieht te geven van haar meening .over de taak der Kerk 
inzake de s.ociale kwestie. Zelfs gel.o.of! ze niet ger.oepen 
te zijn in den. breede te handelen .over al de pnnten, die 
d.o.or de brs. De Kwant c.s. zijn ter sprake gebraeht met 

.... name niet, om te onderzoeken, of wat door genoemde 
br.oeders .over de taak der Kerk in de kerkelijke vergade
ringen in verband met Art. 30 D. K. O. w.ordt aangev.oerd, 
den t.oets der kritiek kand.o.orstaan, Maar weI ziet Uwe 
C.ommissie zieh verplieht, U mee te deelen, welke .alge
meene lijnen ze gev.olgd heefl bij het z.oeken naar adviezen. 

V.o.or.op sta, dat het de zaak der Kerk is .om het W.o.ord 
G.ods te bewaren en te verk.ondigen, en dat geldt het 
\V.o.ord G.ods in zijn v.olle.n .omvang. Dat W.o . .ord geef! .o.ok 
lieht.over het maatschappelijk leven, en de Kerk z.ou haar 
plicht verzaken, indien ze verzuimde dat uit te dragen. 
Maar aan de andere zij de w.ordt .ons in de Schrift niet een 
bepaalde maatschappelijke .orde als de. eenig juiste v.o.or
geteekend en evenmin in .onderdeelen v.o.orgeschreven 
welke regelen de vakbeweging heef! te v.olgen. G.ods 
W.o.ord predikt .ons ten deze sleehts zedelijke beginselen,· 
die in de praktijk t.ot meer dan een wijze van handelen 
knnnen lei den. Nu hebben de Kerken zeker niet aileen 
de negatie've taak, te .onderz.oeken, of wat bestaat weI naar 
het Wo.ord van God is, heur taak is positief. Maar dan 

. niet in dien zin positief, dat het .o.ok nog de plieht der Kerk 
zou zijn een uitgewerkt systeem te geven van de dingen, 
die liggen .op het terrein yan het natuurlijk leven, maar 
weI, dat de Kerk de bovengenoemde zedelijke beginselen 
heefl te binden op de gewetens der menschen, opdat de
genen die geroepen zijn lei ding te geven .op het terreinvan 
het natnurlijke leven daar'van zoudenuitgaan. 

Vervolgens merkt Uw Commissie op, dat naar haar 
.overtuiging een Generale Synode, in het algemeen een 
kerkelijke vergadering, geen uitspraken van algemeenen 
aard mag doen, dan die welke reehtstreeks do.or het 
W oord Gods worden geb.oden of er mee kunnen worden 
bewezen. 

Aileen immers in dit geval zal een uitspraak der Sy
n.ode weerklank vinden in het geweten, zo.odat het gezag 
en de beteekenis er van wordt gezien en gel.o.ofd. 

En in de derde plaats, wat de tuelit betrefl, wenseht 
Uw Commissie zieh te h.ouden aan den algemeenen regel, 
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dat nooit een gansche groep van personen tot voorwerp 
van tucht wordt verklaard. De tucht heeft, krachtens 
haar karakter te willen behouden bij de gemeente door 
vermaning en beshaffing, te gawn over bepaalde indivi
dnen, die bepaalde zonden hebben bedreven. Op dit stand
punt hebben zich, en naar het Uw Commissie wi! voorko
men terecht, vroeger meer dan eens onze kerkelijke verga
deringen geplaatst, wanneer het ging om den Bond van 
Christen Socialist en. Men is niet censurabel om het enkele 
feit van toetreding tot dien'bond; men wordt het wanneer 
men overtreedt de geboden Gods. 

Natuurlijk wi! dat alles niet zeggen, dat dan een Ker
keraad het maar sti! zou hebben aan te zien, als iemand 
lid wordt van een organisatie aangesloten bij het N. V. V. 
Straks komt deze kwestie uit den aard der zaak nog in 
onderdeelen aan de orde, reeds thans dient in verband 
IIiet het betoogde gezegd, dat het indien een lid der ge
meente zich in verbinding stelt met een kring, waardoor 
hij persoonlijk licht tot zondige daden of woorden ko
men kan, de roe ping van den Kerkeraad is, die personen 
te vermanen zich te wachten voor zulk een toetreding. 

Wanneer we nu allereerst het voorstel van Zuid-Hol
land (N.G.) nader bezien, merkt Uw Commissie op, dat 
het voorstel, gelijk het er staat, vrij eenvoudig is. Zuid
Holland spreekt van een organisatie, die sta,at op den 
grondslag van den klassenstrij d. Het spreekt weI van 
zelf, dat geen belij(ler van den Christus, die in liefde tot 
God en liefde tot den naaste ons'de hoofdsom der wet 
leerde zien, behoort in een vereeniging, die haar leden zou 
verplichten of althans oproepen tot haat. Om misver
stand te vermijden voegt Uw Commissie daar evenwel on
middellijk aan toe, dat de zaak doorgaans anders staat. 
Gewoonlijk gaat het immers Om zoogenaamde neutrale 
organisaties, die praktisch veelal daden doen ingegeven 
door den klassestrijd. En indien het geval z66 staat, wordt 
het menigmaal uitermate moei!ijk. Hier zou Uw Com
missie in de eerste plaats willen herinneren, aan hetgeen 
boven over de taak der Kerk is opgemerkt, maar voorts 
ook opmerken, dat zich in de praktijk allerlei gevallen 
voordoen, ,die duidelijk laten zien, dat een algemeene re
gel niet te geven is. Het schijnt voor te komen, dat op een 
bepaalde plaats geen Christelijke vakvereeniging voor een 
bepaald vak bestaat, omdat daar ter plaatse onder de be
lij ders van den naam des Heeren slechts zeer enkelen 
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zijn, die het bedoelde yak beoefenen. Is het dan daar ter 
plaatse b.v. ten gevolge van een collectief contract eisch, 
dat men georganiseerd is om arbeid te vinden, terwijl de 
z.g. gewetensclausule ontbreekt, dan rest aan de Christe
lijke arb eiders uiets anders dan zich te voegen bij een 
R. K. of neutrale organisatie. 

Daar deze en dergelijke toestanden kunnen voorko
men, meent Uw Commissie er met te meer Idem op te 
moeten aandringen, dat toch ook ten aanzien van de vak
beweging hetalgemeen hij de tuchtoefening gevolgde be
ginsel bewaard blijve, en dat nooit iemand onder censuur 
worde geplaatst aileen om het feit, dat hij verkeerd is ge
organiseerd, tenzij dan, dat, als boven gezegd, het gaat om 
een organisatie, die zich uitdrukkeJijk stelt op een door 
Gods Woord verboden grondslag. In dat geval zou, in
dien naar de vermaning niet wordt gehoord, tot censure 
moeten worden uitgevaren. 

Met het bovenstaande is ook reeds gesproken over het . 
voornaamste, dat vermeld staat in het schrijven van brs. 
De Kwant c.s. Uw Commissie. meent evenwel haar sym
pathie met dat schrijven ook afzonderlijk te moeten uit
spreken en te verklaren, dat zij waardeert den ijver der 
broederen om ook op het gebied van het maatschappelijk 
leven den eisch van het W oord Gods te volgen en aan de 
Kerk haar plaats te laten. Daar de brief weI een beroep 
van een uitspraak der Classis Gonda op de Particuliere 
Synode inhoudt, maar niet een van deze laatste op .ow 
vergadering, het antwoord door de Particuliere Synode 
van Zuid-Holland (N~ G.) met sympathie-betuiging is 
doorgezonden, behoeft niet gehandeld over het gerecht
vaardigde of ongerechtvaardigde e<ener uitspraak van een 
mindere vergadering en kan volstaan met aileen over 
den inhoud van het schrijven nog iets op te merken. Uwe 
Commissie is van oordeel, dat de brs. De Kwant c.s. gelijk 
hebben met hun bewering, dat er Kerkeraden zijn, die nog 
niet voldoende begrijpen, dat de Kerk ook op het gebied 
van het maatschappelijk leven een taak heeft, maar ze 
kan, als reeds werd betoogd, niet wet 'de broeders De 
Kwant c.s. meegaan in hun opvatting van de censuur. Uw 
Commissie meent daarom te kunnen volstaan met U aan 
te·raden den Kerkeraden aan te bevelen, het oog open te 
houden om de verschijnselen op het maatschappelijk ge
bied en inzonderheid bij huisbezoek en catechisaties te 
overwegen, of zich ook bepaalde gevallen voordoen, waar-
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. in waarschuwend en hestraffend dient te worden opge
treden. 

In verhand met het bovengenoemde steIt Uw Commis
sie U voor uit te spreken (Art. 122 der Acta) : 

(1) dat het niet tot de taak der Kerk behoort een uit
gewerkt systeem te geven dat het maatschappelijk 
leven zou moeten volgen, doch dat de Kerk hier 
slechts zedelijke beginselen heef! te prediken, die 
dnidelijk door het Woord Gods worden geleerd; 

(2) dat voor een lid der Gereformeerde Kerk geen 
plaats is in eenorganisatie, die zich steIt op den 
grondslag van den klassenstrij d; 

(3) dat 'de Kerkeraden de roeping hebben om inzon
derheid bij huisbezoek en catechisatie de leden 
der Kerk te vermanen, zich te voegen bij organisa
ties die staan op Christelijken grondslag, tenzij 
dan dat er .bijzondere redenen zijn, waardoor zulk 
een aansluiting onmogelij)<: is of niet wensch~lijk 
zou zijn; 

(4) dat een en ander dient ter kennis te worden ge
bracht van de Particuliere Synode van Zuid-Hol
land (N. G.) en de brs. De Kwant c. s, te Wad
dingsveen. 

DR. F. W. GROSHEIDE, Rapporteur. 

Deze vier punten van het Praeadvieswerden door de 
Synode aangenomen. 

De Commissie van Praeadvies bestond uit vier Predi
kanten en vijf Ouderlingen, met Dr. Grosheide en Dr. 
H. H. Kuyper als prae-adviseerende leden (Acta, bIz. 28). 

"N. V. V." staat voor "Nederlandsch Vak-Verbond". 

In De Heraut nummers van Juni, 1921 (2419, 2420, 
2421, en 2423) heef! K. D. (Dr. K. Dijk) over dit besluit 
eenige artikelen geschreven, om tegenover nalatigheid 
in de handhaving en uitvoering er van, er de aandacht op 
te vestigen. In die artikelen wordt uitgesproken: 

a) Dat de Kerk ten aanzien van het sociale leven zeer 
zeker e'en laak heeft. "De vragen van arbeid en loon, van 
winst en bedri~f, van herstel van den sO,cialen vrede heb
ben zich op den voorgrond gedrongen, en daarmee heef! 
de Kerk te rekenen. Voor die werkelijkheid moeten haar 
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oogen geopend zijn, omdat God haar een plaats gaf in het 
volle leven, en doet zij dat niet, spreekt en arbeidt zij 
alsof er geen sociale woelingen zijn en geen economische 
spanning, die steeds verergert, dan let zij niet op de 'tee
kenen der tijden,' en wordt zij haar roeping ontrouw. Dan 
stormt de stroom van het hedendaagsche leven haar voor
bij. Dan verliest zij ook haar invloed naar buiten, en 
laat zij, en hoe schul dig; de gelegenheid glippen, om in een 
kranke maatschappij te getuigen van het Evangelie van 
Christus." 

b) Dat die taak nietis te vervullen door het nemen van 
Synodale besluiten aileen, maar veelmeer door pastoralen 
arbeid, vooral in het huisbezoek. Niet zo6, dat men daar
bij zou komen tot bespreking van sociale kwesties, en 
slaags ZOn raken b.v. over het al of niet geoorIoofde van 
werkstaking en andere dergelijke dingen, waarover. Gods' 
Woord geen nitspraak doet; maar zo6, dat de persoon
lijke verhonding tot God de hoofdzaak blijft, en in ver
band daarmee de vraag gedaan wordt, of men ook in zijn 
persoonlijk sociaal leven recht staat voor den Heere, en 
ook op dat terrein beantwoordt aan zijn, verbondsplicht 
"om den eenigen God aan te hangen, te betrouwen en lief 
te hebben van ganscher !;tarte, van ganscher ziele, van gan
scher gemoede en met aile krachten, de wereld te verIa
ten, onze onde natuur te dooden, en in een nienw godzalig 
leven te '\vandelen". 

c) Datreeds als zoodanig te veroordeelen is het lid
maatschap van organisaties die staan op den bodem van 
den klassenstrijd. WeI spreekt Dr. Dijk in verband hier
mede van het zich zouden aan "den algemeenen regel, dat 
nooit een gansche groep van 'personen tot voorwefl) van 
tucht wordt verklaard", en citeert hij een woord van Dr. 
H. H. Knyper, die "het zeer bedenkelijk zou achten, wan
neer een kerk als een algemeenen regel zon stellen, dat ie-, 
der, die zich bij de christen-socialisten voegde, re'eds daar
om kerkelijk gecensureerd zou moe ten worden", maar 
evenzeer citeert hij een woord van Dr. Bonwman, die, 
schoon aandringend op groote voorzichtigheid in het ter 
hand nemen van de slentelen des hemelrijks, toch oor
deeIt dat "het noodig worden kan, dat de Kerk tegen be
paalde groepen v'!n menschen, tegen genootschappen en 
vereenigingen optreedt, zooals ook de Gereformeerden in 
de 17 de eeuw optr,aden tegen de Arminianen". En zoo 
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spreekt hij (Dr. Dijk) zich ten siotte aidus uit: "Wan
neer iemand lid is van een ,mod erne, d.i. socialistische of 
anarchistische organisatie, die dus lij nrecht ingaat tegen 
's Heeren Woord, en het er op aanIegt muiterijen tot stand, 
te brengen in wereldlijke regeeringen, is m.i. dit lidmaat
schap reeds voI?oende reden om de censure toe te pa.ssen. 
Dan behoeft met meer gewacht te worden, totdat .deze 
persoon individueel een revolutionaire daad verricht. Zijn 
deeinemen aan dezeanti-christelijke organisatie wettigt 
op zichzelf de censure". Heeft "de Kerk de verkeerde be
ginseIen, eener vereeniging scherp en duidelijk geformu
Ieerd, zoodat de tegenstelling met de belijdenis der Kerk 
heider en klaar uitkomt, en blijkt dan daV iemand de val
sche stukken niet verwerpt, dan kan de Kerk, na herhaaid 
vermaan, bij volharding in l)et kwaad, den zondaar uit de 
gemeente bannen". "In die lijn heeft ook de Synode van 
Utrecht beslist, toen zij ten opzichte van de aansluiting bij 
de Independent Order of Odd Fellows besioot, dat de ker
keraad bij volharding in dit kwaad op hen, die van deze 
vereeniging lid zijn, de kerkelijke censure heeft toe te 
passen." , 

cf) Dat in gevallen van lidmaatschap van zoogenaamde 
neutrale vereenigingen op onttrekking moet worden aan
gedrongen, wanneer de mogelijkheid bestaat van aansIui
ting bij een christelijke vereeniging. Bestaat die moge
Iijkheid niet, dan moet er met kracht en ernst op gewe
zen worden, dat, geIijk de praktijk leert, die neutraliteit 
doorgaans overheli naar links, dat er op geestelijk terrein 
geen neutraliteit te handhaven, is, en dat het gevaar te 
grooter is, omdat het in de' sociale kwesties niet aileen 
gaat over finantieele zaken, maar, ook over zedeIijke 
verhoudingen. 

Uit dit historisch overzicht mag bIijken, dat de zaak 
"UNIONS" steeds een netelige is geweest, en "dat na aIde 
studie >ian dit probleem reeds gewijd, en na al de beslui
ten die reeds zijn genomen, er nog zeer verschillend wordt 
gedacht over de houding die de Kerk heeft in te nemen 
met betrekking tot het lidmaatschap in deze organisaties. 

Uwe Commissie is dan ook van oordeel dat het weinig 
baten kan weer 1n te gaan op deonderscheidene vragen, 
die reeds aan de,orde zijn geweest, of uit te wijden over 
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de verschiIlende pnnten, die ongetwijfeld tot een min of 
meer volledige stndie van dit onderwerp behooren, alvo
rens onze Kerk zich heeft uitge~proken aangaande zekere 
beginselen, die wij met betrekking tot de Unions en andere 
vereenigingen van maatschappelijken aard aanvaarden. 

Uwe Commissie werd opgedragen een grondige stndie 
te mall:eri van de "verhouding die de Kerkheeft in te ne
men, speciaal in betrekking tot de Unions, en in 't alge
meen tot allerlei organisaties op maatschappelijk gebied". 
Wij hebben deze opdracht alzoo verstaan, dat bovenal een 
antwoord wordt begeerd op de vraag, of het met ons 
Christelijk beginsel in strijd is zich aan te sluiten en te 
behooren bij een der bestaande Labor Unions, en of de 
Kerk geroepen is kerkelijke tucht uit te oefenen over' 
leden die tot een Union behooren. 

In verband met deze opdracht, vergunne men ons al
lereerst e.en paar opmerkingen. 

Allereerst dat het weI niet noodzakelijk zal zijn in te 
gaan op de vraag, of er behoefte is aan organisatie op in
dustrieel terrein, en of werkgevers en werklieden het recht 

. bezitten zich te vereenigen tot behartiging van hunne ge
meenschappelijke belangen. Het recht tot en de b<;hoefte 
aan organisatie wordt thans door niemand ontkend. 

In de tweede plaats, dat het evenmin noodzakelijk is 
in te gaan op de vraag, of afzonderlijkeChristelijke ver
eenigingen van werklieden en werkgevers als de princi
pieel juiste oplossong van hetprobleem moet worden be
schouwd. Veel zou hieraan beide kanten gezegd kunnen 
worden, maar het feit staat er toe dat zulk een 'discussie 
ons a1 weinig verder zou brengen, daar er van specifiek 
Christelijke vereenigingen van eenige beteekenis en in
vloed op industrieel terrein in ons land wei geen sprake 
zal kunnen zijn. De geschiedenis heeft wei bewezen dat, 
behalve in enkele 10caliteiten, zulke vereenigingen Of ge
heel onmogelijk Of volslagen machteloos zouden zijn. 

Tot de vragen op welke een antwoord moet worden 
gevondim, zullen wij als Kerk komen tot een juiste en be
vredigende opldssing van dit vraagstuk, behooren deze 
drie: 



-115-

I. 
Of het;n strijd is met ons Christelijk beginsel. dat le-, 

den der E'erk tevens leden zijn van organisaties op maat
schappelijk terrein, waar deze organisaties niet op cell 
Christelijk standpunt staan, ell niet vanuit Christelijke 
beginselen werken. 

De opIossing van deze vraag is zeker niet te vinden in 
een willekeurige toepassing van den tekst die hier menig, 
maal dienst he~ft moeten doen: (ook. de gemeente Zillah 

, voert dezen tekst in dit verband' aan) "Trekt geen ander 
juk aan met den ongeloovige." Zeer duidel,ijk is bet op 
welke zonde Paulus in 2 Cor. 6: 14 het oog heeft, name
Iijk, de zonde waarover hij reeds in den eersten zend
brief de Corinthiers had onderhouden. Hij had hen ver
maand omtrent het meeleven en meedoen met het heiden
dom op zulk een wijze, dat zij deelnamen aan de heiden
sche offerma'altijden, en zich lieten meevoeren in de 
booze en onzedelijke praktijken die met deze maaltij den 
en met geheel de heidensche levenswijze verbonden 
\varen. 

Calvijn teekent hier a"n: "Alsof hij nu zijn authoriteit 
wedergekregen had, alzoo bestraft hij ze nu vrijer, om

, dat zij zichzelven voegden bij de ongeloovigen als bond
, genooten in de uitwendige afgoderij. " .. " . Zoo dan nu 
vadetlijke authoriteit en recht hebbende, berispt hij die 
fei! waarmed~ zij bevangen waren. Wij hebben in den' 
eersteh Zendbrief gezegd hoedanig die feiI was, want de
wijl zij meenden dat hun in uitwendige dingen alles ge
oorIoofd was, zoo besmetten zij zichzeIven zonder onder
scheid met goddeIooze bijgeloovigheden, en hadden met 
hen gemeenschap in onheilige en onreine gebruiken, en 

, hoeweI zij zeer zwaar zondigden, zoo achtten zij noch
thans zlchzelven onschuIdig te zijn" (CaIvijn: Zendbrie-
ven, in loco). ' 

Op een samenwerken 'van Christenen met niet-Chris
ten en op het gebied van arbeid of handel wordt hier dus 
allerminst gedoeld. Het bufgerlijk leven vormt een ei
gen terrein, waartoe beide" geloovigen en niet-geIoovi
gen, behooren, en waarop allen zonder onderscheid zich 
bewegen aIs leden 'dermaatschappij. Dit burgerlijk Ie-
, . 
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yen' brengt uitteraard mee, dat op velerlei levensgebied de 
leden der maatschappij van elkander afhankelijk zij n, en, 
afgezien van godsdienstige overtuigingen, genoodzaakt 
zijn samen te leven, en tevens samen te arbeiden en te 
streven voor de maatschappelijke belangen welke zij met 
elkander gemeen hebben. 

,Het is duidelijk dat Christenen geen afzonderlijk 
maatschappelijk organisme vormen, geen maatschap
pijtje in de maatschappij, en dat zij zich niet kunnen af
zonderen van het inaatschappelijk leven rondom hen 
heen. Znlks te willen zon zelfs strijden tegen de begin_ 
selen door God in Zijn Woord neergelegd. Jezus veroor
deelt zulk een separatistisch streven inZijn Hoogepries
terlijk gebed: "Ik bid niet dat Gij hen uit de we reid weg
lleemt, maar dat Gij hen bewaart vall den 'booze" (Joh. 
17: 15). En ook Panlus wi! zijn bevel, dat Christenen zich 
zullen afscheiden van de goddeloozen niet z66 verstaan 
hebben, dat de geloovigen 'zich aan -het burgerli,ik en 
maatschappelijk leveri zouden, hebben te onttrekken. 
Door sommigen was dit bevel van Paulus alzoo verklaard 
geworden, Of uit misverstand, Of om Panlns' leer afbrenk 
'te doen. Om deze eenzijdige toepassing van zijne verma
ning tegen te gaan en te ontzenuwen, verklaart de Apostel 
zijn bedoelen in 1 Cor. 5,: 9-11: 

9. "Ik heb 'u geschreven ill den' brief, dat ge u niet 
zoudt vermengen met de ho'ereel1ders, 

10. "doch niet geheellijk(d.i. niet als in absoluten zin 
bedoeld) met de hoereerders dezer wereld, of met 
de gierigaards, of met de roovers, of met de afgo
d,endienaars; want anders zoudt gij moeten uit de 
wereld gaall, . 

11. "maar nu heb ik u geschreven dat gij u lliet zult 
liermellgell, llamelijk indien iemand eell broeder 
gellaamd zijllde, een hoereerder is of een gieri
gaard, of' een afgoden-dilillaar, of eell iasteraar, of 
een dronkaard, of eell roover, dat gij met zoodanig 
eenen oak niet zult eten." 

Duidelijk is dat Paulus in de vermaning, dat Christe
nen zich zulIen afscheiden van de goddeloozen, doelt op 
de tucht van leden der gemeente die in goddeloosheid le-



ven. Aan de andere kant wijst de Apostel duidelijk aan 
dat er van een zich afzonderen van de wereld op maat
schappelijk gebied geen sprake kan zij n. De woorden, 
"Want anders zoudt gij moeten uit de wereld gaan", Wij
zen er op, dat zulkeen separatisme nie! in Gods bedoelen 
ligt, waar God de geloovigen jnist in deze wereld hun 
plaats en werkkring heeft gegeven. 

Nog wijzen wij op de woorden van Paulus, 2 Cor. 6: 17, 
"Daarom gaat uit het midden van, hen en scheidt u af". 
Ook deze woordell worden menigmaal gebruikt door de-. 
genen die meenen dat de Christen geroepen is zich te ont
trekken aan het leven en streven der maatschappij ron
dom hem heen. Dit bedoelen is echter verre van Panlus 
wanneer hij deze woorden van Jesaja aanhaalt. De Apos
tel vermaant de gemeenteleden hier, niet om zich te ont
trekken aan het burgerlijk leven, maar om zichzelven on
besmet te bewaren van de wereld. Het is de roeping van 
den Christen de boosheid en de onreinheid van de wereld 
te vlieden en toe te zien, naar het woord van Calvijn, 
"dat wij ons door geenerlei aanroering van onreinigheid 
besmetten" . 

Bovengenoemde Schriltuurplaatsen doelen weI zeker
lijk op des Christens roeping om zich te onthouden :van 
alles dat nit het beginsel der zonde opkomt, en in geheel 
zijn leven zich door beslist Christelijk beginsel te laten 
beheerschen. Dit Christelijk beginsel moet uitkomen ech
ter niet in een geest van separatisme, dat zich aan den al
gemeenen strijd onttrekt, maar hierin, dat men in den 
strij d voor' eigen beginsel getuigt en het kwaad zoekt te
gen te gaan. 

, Als positief heginsel geldt hier, dat e'en ieder Christen 
urij moel worden geacht sam en te werken met zijne naas' 
ten op elk wettig terrein der samenleving, en dat hij als 
lid der maatschappij uolkomen recht heef! mee te doen 
aan een gemeenschappelijke onderneming, of zich met 
anderen te uereenigen in een organisatie, wanneer he! 
welbegrepen doel van zulk een onderneming niet in'strijd 
is met de ,algemeene rechtsbeginselen' in Gods W oord 
neergelegd. 

Andere vragen, die hier hij mogen komen, zijn vragen 
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die de vrijheid van het individu betreffen, en die de Chris
ten vool' zijn eigen geweten heeff uit te maken. WeI heeft 
de Kerk omtl'ent zulke dingen onderwijzenden Verma
nend op te treden, maar de Christelijke vrijheid der geloo
vigen heeft zij te erkennen en te eerbiedigen. Eerst dan 
mag de Kerk het lidmaatschap in een organisatie afkeu
ren en verbieden, wanneer bewezen is dat het doel en ka
rakter van zulk een organisatie goddeloos, onrechtvaardig 
en eerloos is. 

II. 
In verband met het hierboven gestelde, doet zich de 

tweede vraag v66r. Deze vraag vloeit voort uit de onvol
maaktheden en menigmaal groote gebreken, welke aile 
menschelijk werk aankleven, en die bovenal te vinden 
zijn in elke maatschapp.elijke beweging en onderneming. 
De zonde, welke woont in het hart van elk mensch, open
baart zich te sterker op het gebied van georganiseerde 
actie. Hierbij komt echter nog het feit dat in verreweg 
de meeste gevallen de meerderheid van een maatschappe
lijke groep niet staat op beslist Christelijk standpunt, en 
dat dns ook menigmaalde middelen door welke men een 
gemeenschappelijk belang zoekt te bevorderen, niet de 
toetsvan waarheid en van recht knnnen doorstaan. 

De vraag welke zich hier voordoet is deze: Van wel
ken aard is de solidariteit /Jan de Unions en gelijksoortige 
groepen,? Is elk lid /Jan zulk een /Jereeniging verant

, woordelijk voor de besluit'en en handelingen van zulk een 
organisatie of niet? 

Dat deze vraag voor den Christen van groot gewicht 
is, wordt terstond gevoeld. Te meer omdat, zooals reeds 
gezegd is, op het gehied van het georganiseerd leven de 
zonde in zooveel sterker vormen optreedt. Waarhij niet 
te vergeten is, dat het bizonder karakter van organisaties 
op industrieel terrein, vereenigingen van kapitaal, aanne
mers, werkgevers, enz., aan de eene kant, en van werklie
den aan de andere, grootendeels bepaald wordt door de 
zondige toestanden welke in de samenleving worden ge
vonden. M.a.w., znlke organisaties danken haar ontstaan 
aan het element van onrecht dat zich op het gebied van 
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nijverheid en handel openbaart. Zij zijn in het leven ge
roepen met het doel om het mogelijkte maken eigen 
rechten te kunnen verdedigen en handhaven. Dat er een 
worsteling is op het gebied van den a~beid zal weI door 
niemand worden ontkend, een strijd die natuurlijkerwijze 
op grooter schaal zich openbaart naarmate het industri
eele leven zich uitbreidt en meer ingewikkeld wordt. Deze 
strij d een "klassenstrij d" te noelnen is, onzes'inziens, min
der juist. En dan te constateeren dat ons beginsel als revo
lutionair veroordeel! elke beweging die ,,:ortel! in den 
"klassenstrijd", vloeit blijkbaar voort uit zekere verwar
ring van begrippen. Gods Woord geeft geen grond voor 
de indeeling der maatschappij in klassen, waarvan eene 
groep leden der maatschappij van Godwege te staan zou 
hebben onder een, met hoogere privilegien begiftigde, 
andere groep. Wij gelooven dat elk lid der maatschaPl)ij 
gelijke rechten heef! met een ander, dat de rechten van 
den eenen even zoo heilig zij n als die van den anderen, 
en dat, wanneer men zijn rechten bedreigd ziet, elk lid 
der maatschappij ook de vrijheid heef!, voor zijne rech
ten te strijden. 

\Velis\~aar; en dat is het punt dat wij hier voor de 
aandacht hebben, dat in dezen strijd beide partijen, zoo
weI werkgevers als w:erklieden, zich menigmaal bedienen 

.. van middelen die de perken des rechts te buiten gaan, en 
zelfs bij gelegenheden haar doel zoeken te bereiken door 
geweld. 

Het is jllist in verband met dit laatste dat de vraag 
zich voordoet, voor hoeverre een particulier lid van een 
vereeniging van werkgevers of arb eiders, of ook van 
handelslieden of vall welke maatschappelijke vereeniging 
ook, verantwo6rdelijk kan worden gehouden voor de be
sluiten en handelingen van zulk een vereeniging. Waar
bij tevens te wijzen val! op zulke handelingen welke de. 
vereenig>ng weI niet offici eel goedkeurt, maar die toch 
niet zelden verricht worden door leden der vereeniging en 
gelnspireerd worden door hen die de controle van de or
ganisatie in handen hebben. 

Uwe Commissie wijst er op dat wij ons hier voor twee 
uitersten hebben te wachten. 



In de eerste plaats gaat het niet op te zeggen, dat een 
particnlier lid veranlwoordeIijk is slechts voor hetgeen hij 
zelf doet of ook voor, zulke handelingen voor welke hij 
zelf zijn toestemming heef! gegeven, maar dat hij niets 
heef! uit te staan mel helgeen de vereeniging doel tegen 
zijnen wi! in ofbuiten zijne toestemming om. In zulk een 
redeneering wordi de eenheid en zedelijke solidariteit van 
een organisatie geheel over het hoord gezien. 

Het andere uiterste waarvoor wij ons hebbeiI Ie, wach
ten ,bestaat hierin: dat men de solidariteit van een vrije 
vereeniging van dien aard acht te zijn, dat elk lid in even 
groote mate en in gelijken zin verantwoordelijk is voor 
de beslniten en handelingen der vereeniging in haar ge
heel, en dus ook schuldig staat aan die daden welke tegen 
zijn raad en protest in door de meerderheid worden ge
\'vild en uitgevoerd, zoolang hij namelijk zich niet van 
zulk een organisatie afscheidt. 

Het is duidelijk dat bij deze laatste opvatting een 
Christen niet anders zou te doen staan dan zich te ont
houden of zich af te scheiden van alle gemeenschappe
lijke actie-hoe wettig of l)oodzakelijk de onderneming 
op zichzelve ook mag wezen, zoodra besluiten worden ge
nomen of middelen worden aangewend die met zijn ge
weten in strijd zijn. En dit standpunt zou eenvoudig be-

, teekenen dat dan een Christen het onmogelijk zou vinden 
deel te nemen in eenig program van actie op maatschap
pelijk gebied. 

De oplossing van dit vraagstuk Iigt ongetwijfeld in de 
erkenning van de waarheden die in beide uitersten te 
vinden zijn. ' 

Het is waar dat de solidariteit van een vrije vereeni
ging meebrengt dat zulk een vereeniging in haar geheel 
verantwoordelijk staat voor hetgeen door meerderheid 
van stemmen werd besloten, en voor de uitvoering van 
zulk een beslnit, en dat in technischen zin dus ook elk 

, lid der vereeniging in deze verantwoordelijkheid deel!. 
Dit vloeit voort uit het feit dat alle vrije organisatie reeds 
van meet af aan uitgaat van deze onderlinge verstandhou
ding, dat de wi! der meerderheid officieel zal worden be
schouwd te zijn de wi! van geheel de vereeniging. Elk 
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persoon die zich als lid bij een vereeniging aansluit, treedt 
toe met deze verstandhoudiIlg, en aile vrije organisatie 
brengt dff noodwendigel' wijze mee. 

Een geheel andere vraag is echter, of e!,n particulier 
lid van een vereeniging, onder aile omstandigheden, ook 
feitelijk verantwoordelijk moet worden gehouden voor 
hetgeen de meerdel'heid besIuit· en doet, en dat hij dns 
ook de schuld moet dragen van het kwaad dat zonder zijn 
toestemming of medewerking wordt gedaan. lndien dit 
zoo ,vare., zon aansluiting aan een organisatie, van welken 
aard ook, eenvoudig dit beteekenen, dat iemand daardoo1' 
-voo1'zoovel' hij bij de organisatie behoort-.zijn indi
vidueel zedelijk bestaan pl'ijs geeft, en zich zonder eenig 
voorbehoud overgeeft in de handen del' meerderheid. E1' 
bestaan organisaties die zulks van haar leden vol'deren, 
dat zij zich onvoorwaardelijk overgeven aan den wi! der 
meerderheid, of aan de bevelen van superieuren (b.v. de 
Jesuiete.n-orde en de geheime met eeden verb on den ge
nootschappen) en zulke ol'ganisaties zijn, wat ook hnn 
doel en program mag wezen, onzede,lijk in hun wezen en, 
karakter-vernietigend wat bet,reft hun invIoed. lndien het 
vereenigings-Ieven dit meebracht dat' vool' het individu 
geen l'uimte overpleef zichzelf te handhaven in zijn eigen 
pel'soonlijkheid en verantwoordelijkheid voor God, zou 
het voor den Christen een onmogelijkheid zijn ook maar 
pp eenig gebied mee te doen aan gemeenschappelijke 
actie. ' 

Het vrije vereenigings-Ieven echter helichaamt beide 
beginselen: . 

(1) Dat aile gemeenschappelijke actie vereischt dat de 
meerderheid heslist; 

(2) Dat de Ieden die zulk een veI;eeniging constitu
eeren toch ten slotle en in hoogsten zin individuen 
zijn met een eigen zedelijk bestaan, en met pel'
soonlijkeverantwool'delijkheid, wier geweten niet 
aan handen kan en mag worden geIegd. Vit Iaat
sle element nu, dat in elke vrije organisatie ruimte 
moet worden overgelaten voor een iedel' lid om 
zich als een "free moral agent" te handhaven, 
wordt erkend in het recht van protest. . 
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Dit recht van protest-het onvervreemdbaar recht van 
elk lid eener organisatie-heeft deze' drievoudige be
teekenis: 

a) het .recht van elk lid publiek getuigenis te geven 
van eigen zedelijke overtuiging; 

b) het recht van elk·lid de verklaring af te leggen dat 
hij niet persoonlijk verantwoordelijk wi! gehouden 
worden ,voor hetgeen de meerderheid heeft be
sloten; 

e) het recht van elk lid aile wettige middelen aan te. 
wenden om de uitvoering van besluiten te keeren 
welke volgens zij ne overtuiging strij den tegen het 
recht. 

Vit bovengenoemde stelling vloeien voort de volgende 
beginselen: 

(1) d.~t een Chr:ist~n die lid is van een maatsehappe
lzJke orgamsatze, van welken aard ook; van Gods
welle gehoudenis getrouw zijn invloed als Chris
ten te doen gelden en voor reeM en billijJdzeid Ie 
slrijden; , 

(2) dat hij door instemmen of ook door ledig toezien, 
len volle persoonlijk verantwoordelijk wo·rdt voor 
hel zondige in de besluiten en de praktijken der 
vereeniging waartoe hij behoorl; .. 

(3) dal hij dan eerst persoonlijk vrij is van .~chuld, 
zoo hij met allen ernst heeft geprotesteerd tegen 
zulke handelingen die de perken des reehts te bui
ten gaan en naar IJermogen heeft getracht het 
kwaad te stuiten. 

III. 
De derde vraag houdt evenzeer verband met het feit 

dat op elk gebied, van het maatschap'pelijk leven en het 
gemeenschappelijk streven veel is dat afkeuring verdient. 
De vraag is deze: Welke is de roeping der Kerk met be
trekking tot deze zijde van het leven, en, meer in het bij
zonder, Hoe heeft de Kerk te handelen ten opziehle van 
leden die zich geplaatst zien voor de problemen die opko
men nit den slrijd van het maalsehappelijk leven, en zieh 
hebben aangeslolen bij een of andere organisatie? 
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Ais antwoord op deze vraag biedt Uwe Commissie hct 
volgende aan: 

(1) Dal de Kerk van Chrislus gel'o'epen is door haar 
sleulelmachl zichzelve zuiver Ie houden van de
zulken die zich hebben aangeslolell bij vereeni
gingen die ill haar' wezell in slrijd zijn mel Gods 
W oord. Deze positie hebben onze kerken ingeno
men fegenover de geheime genootschappen; 

(2) Dal de Kerk legellover hell die, zich aangesloten 
hebbell bij organisaties die niet in haar wezen in 
strijd zijn met Gods Woord, maar in welke toch 
veel wordl gevonden dal afkeure'nswaardig is ell 

in strijd mel onze Chrislelijke beginselen, (zooals 
de werkgevens en werklieden-vereenigingen) 
sleeds onderwijzelld en vermanend heefl op Ie 
Ireden. Deze roeping heeft de Kerk tegenover 
allen om het lieht van Gods Woord te laten val
len op elk levensgebied, hare leden te waarsehu
weu voor het kwaad, de reehte beginselen aan te 
wijzen, en tot het handhaven van deze beginselen 
aan te sporen; 

(3) Dal van kerkelijke lueM over leden die ('evens 
leden zijn van zlZlke organisaties dan aileen sprake 

, kan zijn wanneer blijkt dal zij medeplichtig zijn 
en mede schlZldig' slaan aan handelingen die 
in slrijd Zijll mel hel gebod Gods. Met andere 
w·oorden, wanneer het doel van een vereeniging op 
zichzelf wettig is en de organisatie in haar regle
ment niet iets van hare leden eischt dat in strijd is 
met het recht, kan de Kerk niet tegen i'emand, 
bloot vanwege lidmaatschap in zulk een organisa
tie, met de tilcht optreden, al is het dat in zulk een 
organisatie, beide wat beginsel en praktijk aan
gaat, vele gebreken zijn aan te wijzen. Hier geldt 
dus ook de regel dat slechts het persoonlijk schul
dig staan aan censurabele zonde iemand tot voor
werp maakt van kerkelijke tucht. 

Het is mogelijk dat de toestanden in eel). veree
niging dermate verergeren dat een Christen als 
eenig overblijvend middel van protest zich meent 
te moeten onttrekken. Hier hebben wij een gewe
tenszaak in welke weI niemand anders dan het in-
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individu zal kUlmen beslisseu. Ook laat het zieh 
denken dat de toestand -van een vereeniging zoo 
hopeloos is en dermate ergernis verwekt, dat het 
beslist onbestaanbaar zon zij n met Christ'elijke 
eerbaarheid nog langer met zulk een organisatie 
verbonden te zijn. En zoo zouden er toeh gevallen 
kunnen wezen waar de Kerk handelend had op te 
treden en van hare leden te eisehen met zulk een 
organisatie. geen gemeensehap te hebben. Zulke 
gevallen eehter zouden allen. afzonderlijk moetE)n 
worden onderzoeht en beoordeeld om dan naar 
eischdergegevens te handelen. . 

Hiermede meent Uwe Cammissie haar taak volbracht 
te hebben, namelijk, een sludie te maken van de houding 
welke de Kerk heeft iiI te nemen speeiaal tot de Unions 
en in het algemeen tot allerlei organisaties op maatsehap
pelijk gebied. Uwe Commissie biedt het bovengestelde 
der Synode aan, en spreekt nogmaals haar gedachte uit, 
dat onze Kerk hehoefte heeft allereerst en allermeest aan 
eenheid van overtuiging met betrekking tot de beginselen 
van welke wij in de zaak Unions, enz., hebben uit te gaan. 
Eerst dan zullen wij kunnen komen tot eenheid in de 
praktijd, en zal de Kerk met vrueht verder kunnen arbei
den in deze zaak. 

I. VAN DELLEN. 

GEORGE W. HYLKEMA. 

WILLIAM HEYNS. 

P. A. HOEKSTRA. 

E. J. TANIS. 
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RAPPORT IX 

HEEFT EENE CLASSIS HET RECHT EEN KERKE
RAAD AF TE ZETTEN? 

; 

Op :DEZE VRAAG zou een ontkennend antwoord zijn 
te geven, als een classis te.beschouwen wareals een 

hooger bestuur, met een hoogere macht, autocratisch en 
imperatief optredend, gelijk de classes van de collegialis
tische Ned. Herv. Kerk. Maar zulk een karakter dragen 
de classes niet in eene Geref. kerkinrichting. Beantwoor
ding dezer vraag hangt af van het karakler der Plaatse
lijke Kerk e.n dat der meerdere vergaderingen en van hare 
wederkeerige verhoudingen. Wij moeten hierbij uitgaan 
van onze Kerkorde, en deze moeten wij' verklaren naar 
de Geref. beginselen, die daaraan ten grondslag liggen. 

I. 
(1) Het algemeen en hoof<,lbeginsel is, dat Christus is 

de Koning, Wetgever, en Rechter der Kerk, Art. 28, K. O. 
Hij heeft haar gesticht. Zij is Zijn eigendom. Hij aI

leen heeft over haar souvereine macht. Hij alleen.regeert 
over de Kerk jure suo. In de Kerk geldt dus aileen Zijn 
wi!, dien Hij door Zijne Apostelen geopenbaard heeft in 
het Nieuwe Testament. Dit is de wet voor de Kerk. De, 
K. O. is geene wet, maar een samenstel van regels aan
gaande de wijze, waarop de Kerk naar den eisch van Chris
tus moet handelen. Alles wat in onze K. O. is opgenomen 
moet verklaard worden vanuit het hoofdbeginsel, dat 
Christus de Koning der Kerk is. Door dit hoofdbeginsel . 
wordt geheel de inhoud van dit rapportbepaald. 

De macht over de Kerk ligt aileen in Christus. Ter
wijl Christns verhoogd is in den hemel, regeert Hij Zelf 

. even werkelijk over Zijne Kerk als wanneer Hij lichame- . 
lijk op aarde in Zijne Kerk tegenwoordig ware. Christus 
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heeft Zijne macht aan niemand overgegeven, noch aan de 
gemeente, noch aan de ambtsdragers. 'Zijne macht staat 
boven de gemeente en boven de ambtsdragers. Het ambl 
in de Kerk wordt in onze K. 0., A:rt. 1.en 2, een diensl ge
noemd, d.i. een werkkring in dienst van den Koning der 
Kerk nit kracht yan een door Hem gegeven opdracht. Het 
ambtelijk gezag ligt ,niet in de gemeente, noch in, de perso
nen der ambtsdragers, maar aIleen in de contormiteit van 
de handelingender ambtsdragers met den geopenbaarden 
wi! van Christns. Het ambt is een dienen van Christns, 
nitvoering van Zijnen wil. Indien een ambtelijke hande
lin'g niet in overeenstemming is met den wi! van Christns, 
dan heeft zij geen werkelijk gezag, K. 0., Art. 31. 

(2) De verhouding van de gem'eenle en de amblsdra
gers (kerkeraad). , 

De gemeente is geene vereeniging. die een besluur kiest, 
en dit opdraagt om uit te voeren hetgeen de vereeniging 
beslnit. De gemeente bezit in het Geref. Kerkverband ook 
geen inhaerenle (inklevende) macht, zoodat zij ambts
dragers aanstellen kan, en aan dezen de opdracht geven 
kan om haren wil nit te voeren. Ook geen bedienende 
macht, zoodat zij zelf kerkreehtelijke besluiten kau ma
ken en nitvoeren. Nergens leert de H. Sehrift noeh onze 
K. 0., dat de gemeente een kerkreehtelijk liehaam is, en 
dat Christus haar de bedienende macht he eft opgedragen 
om leden of ambtsdragers te censureeren en af te zeUeu. 
Dit recht ligt niet in het lidmaalschap. maar in het ambl. 
dat Christns door de Apostelen in de gemeente iugesteld 
heeft. In opzieht tot reehten eu plichten van de gemeente 
als een geheel zijn de ambtsdragers (kerkeraad) verte
genwoordigers van de gemeente, K. O. Art. 11. Doch niet 
in den zin, dat zij het ambt als opdracht van de gemeente 
ontvangen hebben. Het ambt is eene instelling van Chris
tus in de gemeente, en is uiet uit de gemeente opgekomen. 
De ambtsdragers zijn dienaars van Christus. Zij werken 
vanwege Christns ten behoeve van de gemeente, maar niet 
vanwege de gemeente ten behoeve van Christns. 

De gemeente heeft tweeerlei taak in opzieht tot de 
,ambtsdragers. Ten eerste hecft zij het recht om uit een 
door den kerkeraad voorgesteld dubbeltal te kiezen. 
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Dam'door zet zij hem niet in het ambt, maar wijst aan of 
kiest den persoon voor het ambt. Dan voIgt de beroepillg 
tot het ambt door de ambtsdragers (kerkeraad), en de ill
stellillg in het ambt door den Dienaar des Woords. En 
dit gesehiedt niet vanwege de gemeente, maar vanwege 
Christns. Eerst door de beroeping en bevestiging ontvangt 
de door de gemeente gekozen persoon de ambtelijke be
voegdheid. De gemeente werkt dus mede als middel tot 
verkiezing van den persoon, die van Christuswege d.oor de 
ambtsdragers in het ambt gezet wordt. Er is dus, niet in 
Roomsehen maar in Geref. zin, in de Kerk een contilllliteit 
van ainbtsdragers. , . 

Ten tweede heef! elk lid der gemeente het reeht en de 
plieht om den arbeid en het leven der ambtsdragers te be
oordeelen naar de H. Sehrift en daaruit afgeleide Belij de
nis en K. 0., omdat de gemeente onder het Nieuwe Test. 
een moridige 'gemeente is, wijl zij op den Pinksterdag· den 
Heiligen Geest heef! ontvangen, en daardoor bewust oor
deelen kan. Wij kunnen hier nog aan toevoegen, dat de 
gemeente zieh aan een afwijkende kerkeraad, wanneer 
deze volhardt, kan ontlrekken. Doeh dit Jigt bniten het 
vraagstuk van dit rapport. 

In betrekking tot dat vraagstuk is de hoofdzaak van dit 
tweede punt, dat de gemeente geen kerkreehtelijk lichaam 
is, en dus geen ambtsdragers (kerkeraad) kan afzelten. 
Naar de grondgedaehte: Die in het ambt zet, kan ook aI_ 
leen nit het ambt zetten-volgt 'dat aileen de ambtsdragers 
vanwege Christns ambtsdragers uit het ambt knnnen 
zellen . 

. Wij verwijzen hier naar Artl. 4 en 22 der K. 0., waarin 
gehandeld wordt over de verkiezing van leeraars, ouder
lingen, en diakenen. Verder naar het model van den be
roepingsbrief voor een predikant, zoowel in onze Kerk als 
·in de Gereformeerde Kerken van Nederland. Het model 
in Nederland luidt: De Kerkeraad .... heden weftig 
bij eengekomen . . . . gezien den uitslag der stemming . . 
heeft goedgevonden te beroepen, gelijk hij beroept, bij 
dezen .... En eindelijk naar de Formulieren, die bij 
ban of afsnijding en wederopneming gebruikt worden. Er 
staat aldus: "Daarom wij, Dienaars en .. Voorstanders 
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. der Gemeente Gods, alhier vergaderd zijnde in den naam 
en de macht onzes Heeren Jezus Christus verklaren ... " 

(3) De Macht van den Kerleeraad. 
Wanneer in een kerkeraad de vraag opkomt of op een 

lid of een ambtsdrager de censure moet toegepast worden, 
daQ. denkt geen Geref. kerkeraad er aan om daarover eene 
gemeente-vergadering te laten beslissen, of zelfs ook 
slechis. haar advies te vragen. Elke kerkeraad weet, dat 
dit ·een louter ambtelijke zaak is, die tot den kerkeraad 
behoort, K. 0., Artt. 76-79. . 

De macht van de ambtsdragers, d.i. van den kerke
raad, is de eenigste bestuursmacht, zoowel in de Plaatse~ 
lijke Kerk als in de kerken als eenheid in het kerkverband. 
Er is naar onzeGeref. opvatting geen andere bestuurs
macht in de Kerk, geen lagere en geen hoogere. Met het 
oog hierop noemt men soms de Plaatselijke Kerk een ker
keraad autonoom. Hiertegen is meermalen bezwaar ge
opperd, omdat het woord autonomie letterlijk aandufdl, 
dat iemand zelf wetgever en volstrekt onafhankelijk is. 
In dezen lett~rlijken zin kan deze term niet gebruikt wor
den van de Plaatselijke Kerk of kerkeraad. Ais men dil 
woord gebruikt, om daardoor aan te duiden, dat elke 
PlaatselijkeI{erk eene zelfstandige openbaring van het 
Lichaam van Christus, dan is daartegen geen bezwaar. 
Maar indien men daardoor wil zeggen, dat elke Plaatse
lijke kerk en kerkeraad geheel onafhankelijk is van, en 
los staat naast de andere kerken en kerkeraden, dan zou 
dit in strijd zijn met de opvatting in onze K. 0., Art. 36. 

In Art. 84 wordt tegenover Rome weI gezegd, dat aIle 
kerken en aile ambtsdragers gelijk zijn, zoodat de een n,iet 
over den ander heerschen mag. Doeh de K. O. ontkent in 
dll Artikel niet; dat de kerkeraden in kerkreehtelijken zin 

. met elkander kunnen en moeten samenwerken in alles 
w'lt tot hunnen gemeensehappelijken arbeid behoort. 

Elke kerkeraad is ambtelijk zelfstandig in al den ar
beid in de Plaatselijke kerk, dien hij aileen uitvoeren kan. 
Er komen echter in de Plaatselijke kerk soms zaken v66r, 
die de kerkeraad aileen niet afdoen lean, en er zijn ook za
ken, die tot de kerken gemeenschappelijk behooren, en 
die een kerkeraad aileen niet behandel~n mag. 
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Met het oog op de vraag, die wij in dit rapport te bc
antwoorden hebben, laten wif het laatste rusten, en spre
ken aIleen over het eerste, namelijk, zaken in de Plaatselijke 
kerk, welke de kerkeraad aIleen niet afdoen kan. In· de 
K. 0., Art. 79, worden zulke gevallen genoemd. Volgens 
(lit Art. mag een kerkeraad aIleen geen ouderling of dia
ken afzetten, maar met medewerking van een I;laburigen 
kerkeraad. De laatste heeft in deze zaak het recht OIll 

mede te besluiten. 
Verder zegt Art. 79 dat eell dubbele kerkeraad weI het 

recbt heeft om een leeraar te scborsen, maar of hij geheel 
van den dienst afgezet zal worden, zal aan het oordeel del' 
Classis staan, IIlet advies van ,Synodale deputaten, K. 0., 
Art. 11. ' 

De K. O. leert in Arit. 30 en 31, beperking van de macht 
in de Plaatselijke Kerk in: ' 

1) Zaken, in de gemeente of in den kerkeraad, die door 
den kerkeraad aIleen niet afgehandeld, kunnen 
worden; 

2) Zaken, die tot de ,kerken der meerdere vergadering 
in het algemeen behooren; 

3) Zaken, die door appeI van ledeil ,der gemeente of 
door leden van den kerkeraad op .de Classis komen. 

Hieruit blijkt: ten eerste, dat de macht van den kerke
raad in onderscheidene zaken in de Plaatselijke kerk niet 
voldoende en niet onafhankelijk is; ten tweede, dat deze 
zaken, behalve die, welke tot de kerken in het algemeen 

, behooren, betrekking hebben op geschillen aangaande 
leer of leven, en in verbandi staan met de tucht, en dus 
kerkrechtelijk van aard zijn; ten derde, dat aan de Classis 
de kerkrechtelijke macht toegekend wordt, am over die 
~eschillen in leer of leven te beslissen. 

(4) Hel Kerkverband. 
De oorsprong van het Kerkverband ligt niet in de 

Plaatselijke kerk of in denkerkeraad, maar in Cl,lristus, 
den Koning der Kerk. Alles wat tot de Kerk behoort is van 
'Christus. Hetkerkverband is geen zaak van wiIlekeur of 
utiliteit, maar vanwege Christns door Zijne Apostelen in
gesteld, blijkens Hand. 15; en' heeft zijn oorsprong dUB in 

, . 
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den wil van den Koning del' Kerk. Het is ook niet van hui
tenaf aan de Kerk toegevoegd, maar is eene openharing 
van de eenheid van het Lichaam van Christus, voorzoover 
dit in deze hedeeling~mogelijk is. Naast dit door Voe
tius genoemd Jus positivum divinum, mag wei gespro
ken worden over de vrije toe stemming (liber consensus), 
maar dit vrij-zijn heeft te rekenen met het positieve God
delijk recht. 

Het Kerkverhand voigt noodwendig daarnit, dat Chris
Ius de eenige Koning. del' Kerk is. Hij is niet eerst Koning 
van elke Plaatselijke Kerk afzonderlijken.daardoor Ko
ning van aile Plaat.elijke Kerken te zamen. Maar Hij is 
Koning van de Kerk in haar geheel als eene eenheid, en 
als zoodanig en daardoor Koning van elke Plaatselij ke 
Kerk. Het Kerkverhand is dus niet iets hijkomstigs, want 
dit zOU onderstellen, dat <ilk" Plaatselijke Kerk geheel 01' 

zichzelf en los naast andere kerken zon ontstaan en be
staan. Doeh nit de H. Sehrift en nit de historie van het 
ontstaander Plaatselijke kerken is het dnidelijk, dat het 
Kerkverhand hij het ontstaan feitelijk bestaat. 

Bavinek zegt: "De Algemeene Kerk is er eerst. Zij 
heef! haar hestand in Christns, kwam in de dagen des 
N. Test. het eerst tot openbaring in de Kerk te Jernzalem, 
en hreidde zich dan van daar in andere plaatsen uit. .... 
Reeds krachtens haar oosprong staat zij (de Plaatselijke 
kerk) met deze in onlosmakelijk verb and. Want geen 
enkele kerk komt autochthonisch (nit en op zichzelf) uit 
het onhewnste op, maar werd geplant door' het zaad des 
Woords, dat een andere kerk daar te plaatse strooien 
deed .... Elke Plaatselijke Kerk is daarom te gelijkeriijd 
elm zelfstandige openbaring vanhet Lichaam van Chris
tus ep een deel van een grooter geheel, eene afzondcrlijke 
kerk, die opkomt uit, en geestelijk en historisch met de 
algemeene kerk in verband staat." (Dogmatiek, 2de ed., 

. IV, pag. 407.) Het Kerkverband ontstaatvan binnen uit. 
Het is de openbaring in kerkrcchtelijk, institutairenvol'm 
van hetgeen onzichtbaar en feitelijk bestaat. 

Aile Gereformeerden erkennen dat het Kerkverband 
door Christus is ingesteld. De erkennihg van dit Kerk-

. verband, evenals van den kerkeraad, is mltunriijk eene . 
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vrijwillige daad. Doeh dit wi! niet zeggen, dat het Kerk
verband zijn oorsprong heeft in den wi! van de Plaatse
lijke Kerk of van den,kerkeraad. Het ontkent aIleen, dat 
het van buiten af en met dwang wordt opgelegd. En het 
zegt., dat de Plaatselijke Kerk en kerkeraad het in gewil
lige gehoorzaamheid aan den Koning der Kerk aanvaar
den, en daarin in eenheid met de andere Plaatselijke ker
ken willen leven en handel en. 

(5) De Verhouding van de Kerkeraden en de Class is. 
a) Onze K. O. zegt in Art. 41, dat de classieale verga de

ringen zullen bestaan uit· genabuurde kerken. Dil 
wordt blijkens Art. 33 en den inhoud van den eredel~tie
brief niet zoo bedoeld, dat de gemeente zelve builen den 
kerkeraad om speciale vertegenwoordigers. der gemeente 
afvaardigt naar de classieale vergadering. De credeI)tie
brief wordt geteekend door hen die de afgevaardigden 
zenden, en dit wordt gedaan door den kerk\'raad, Art. 33. 
De afgevaardigden komen dns als vertegenwoordjgers 
van den kerkeraad, en daardoor van de geweente samen 
in de classicale vergadering. Zij komendaar in de hoe
danigheid van ambtsdragers. Anders zonden zij geen 
reeht hebben om kerkreehtelijk, dat is ambtelijk te han
delen in de vergadering der Classis. Hieruit blijkt, dat 
eene classieale vergadering eene vergadering van ambts
dragers is, die als dienaars van Christus, den Koning, be
sluiten kunnen over aIle zaken, die volgens gemeen ae
coord, gestipuleerd in de K. 0., tot het gebied der Classis 
behooren. 

b) Er is eehter nog iets anders, dat hierbij in het DOg 
gehouden moet worden. Uit de eenheid van het Koning
schap van Christus over de Kerk voIgt niet aileen de 
ecnheid der Plaatselijke kerken, maar ook de eenheid 
van de dienende macht, de eenheid van de ambtsdragers 
van aIle Plaatselijke kerken. Deze macht over de· Plaat
selijke kerken als eene eenheid is niet, zooals Rome be
weert, aan afzonderlijke personen (bisschop en paus) ge
geven, maar ligt in de ambten der Plaatselijke Kerk. Er 
ligt in die ambten een algemeen kerkrechtelijk element, 
waardoor al de ambtsdragers samen over de Plaatselijke 
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kerken als eene eenheid kunnen regeeren in aile. zaken, 
die tot de kerken als eene eenheid behooren, en oak in 
zaken van elke Plaatselijke Kerk, welke door haar kerke
raad niet knnnen worden afgedaan. In de ambten in aile 
Plaatselijke kerken is er dns eene macht, die verder reik! . 
dan de Plaatselijke Kerk. 

Dit blijkt oak dnidelijk nit de K. O. In Art. 79 word! 
gezegd, dat een kerkeraad aileen een onderling of eell 
diaken niet mag schorsen. Dit moel, hij doen met ambte· 
lijke medewerking van een nabnrigenkerkeraad. Di! 
gaat nit van de gedachte, dat de ambtsdragers van dien 
nabnrigen kerkeraad krachtens hun ambt het reeht heb· 
ben am in eene andere gemeente met haar kerkeraad 
kerkrechtelijke zaken te beslniten. De nabnrige kerke· 
raad moet daartoe verzocht worden, doch die nabnrige 
ambtsdragers krijgen dat recht niet door Clat verzoek. 
Indien dit recht niet in hnn ambt lag, dan mochten ze niet 
verzocht worden am mede over een kerkfechtelijke zaak 
te besluiten in eene andere kerk. Zij konden dan aileen 
verzocht worden am te adviseeren, meer niet. 

In datzelfde Art. 79 wordt gezegd, dat een dubbele· 
kerkeraad geen-Ieeraar mag afzellen. Dit mag aileen de 
Classis doen. Hier wordt dns aan eene vergadering van 
ambtsdragers 1-!it een aantal Plaatselijke kerken he! 
recht toegekell!i am een leeraar (ambtsdrager) van eene 
PIaatselijke Kerk af te zellen. Dit gaat van de gedac)lte 
nit, dat dit rea/lt door Christns gelegd is in het ambt der 
Plaatselijke Kerk, en daarmede in de Classis. Indien dit 
niet zoo ware, zan de Classis die macht niet mogen nit
oefenen. Want de Classis heeft geen andere noch hoo
gere macht dan de ambtsdragers der Plaatselijke kerken. 
AI wat de CIassis beslnit, beslnit zij in Naam'van den Ko
nil)g del' Kevk, krachtens van Hem ontvangen bevoegdheid, 

Krachtens dit' algemeen element in het ambt der Pla,,!
selijke Kerk knnnen de ambtsdragers in classis vergaderd 
ook besIniten maken, die bindend zijn va or aile Plaatse
lijke kerken en kerkeraden, die in die vergadering verte-

. genwoordigd zijn, K. 0., Art. 31, en kan de classis zeggen
schap (auctoritas, gezag) hebben over de Plaatselijke kef

, ken en kerkeraden, K. O. Art. 36. 
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Zoo wordt de eenheid va~ de macht en de regeering' 
van Christus als Koning der Kerk ook openbaar in de een
heid van de Hem dienende ambtsdragers in de regeering 
der kerken als eene eenheid, voorzoover dit iu deze bede<!
ling mogelijk is. En hierdoor wordt aIle hierarchic, colIc
gialisme, en independentisme uitgesloten. 

c) Vit het voorgaande kan nu afgeleid wordenhet anl-
woord op de vraag, of eene Classis een kerkeraad mag af
zetten. Hier wordt natuurlijk bedoeld een kerkeraad, 
waarin aIle ambtsdragers afwijken in leer of leven of 
beide, over wie cen kerkeIijk proces is gevoerd. Ambts
dragers dus, die zich niet onderwerpen aan het besluit, en 
volharden in hunne afwijking. Zij staan schuldig, aan 
kerkrechtelijke misdaden, waarom zij volgens onze K. 0, 
afgezet moeten WOrdell. 

Wie moet dat doen? De gemeente kan dat besluit nie! 
uitvoeren, want zij is geen kerkrechtelijk lichaam en kan 
geen tucht oefeneu. Deze kerkeraad kan zelf dit besluit 
van afzetting door de Classis natuurIijk ook niet uitvoeren. 
Indien de Classis het niet mag doen, dan kan hij niet afge
zet worden. En dan hebben we hier een tnchtzaak (de af-
zetting) die niet uitgevoerd kan worden. ' 

Indien men aan eene Classi;; aIleen het recht toeken! 
om een besluit, dat is, een oorde'el van afzetting nit te spre
ken, dan ontstaat de moeiIijkheid bij de uitvoering. 

Wanneer in een kerkeraad de minder/widder ambts
dragers in leer of leven afwijken, en een dubbele kerkeraad 
kan he! niet eens worden, dan moet de Classis er over be
slissen, Art. 79, K. O. En dan voer! de kerkeraad <Iit beslui! 
uit. De Classis zelf doet het niet, omdat de kerkeraad het 
bestnur is van de PlaatseIijke Kerk, en de Classis niet mag 
doen, hetgeen de kerkeraad krachtens zijn eigen mach! 
kan en mag doen. Doch hoe zal de procedure moeten zijn 
als de meerderheid der ambtsdragers afwijkt? Het hou
den van een dubbelen kerkeraad is in dit geval zoo,goed 
als geheel uitgesloten. De meerderheid zal geen verzoek 
willen richten tot eeu naburigen kerkeraad, en de min
derheid zal net niet mogen doen, want dan zou de nabn
rige kerkeraad aIleen besIissen over zulk een gewichtige 
zaak ineen andere gemeeute, instrijd met Artikel 
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84, K. O. ~tel nu dat de Classis besluit tot excommunicatie. 
Moet zij de afzetting in de plaatselijke kerk nu overlaten 
aan diegetrouw gebleven minderheid der ouderlingen? 
Ais men aanvaardt het beginsel, dat ten grondslag ligt van 
Art. 79, dat namelijk de Classi. het recht heeft om finale 
uitspraak te doen of een ambtsdrager zijn ambt zal hou

. den, dan is daarmede de Classis recht gegeven medehande
lend op te treden in eene kerkrechtelijke zaak van eene 
Plaatselijke Kerk. En hiervoor moet de Classis ambtelijk 
recht hebben. En indien erkend wordt, dat de Classis in 
zulk een geval in eene plaatselijke gemeente ambtelijk 
recht heeft om ambtsdragers .af te zetten, waarom heeft 
zij dan niet het recht om het aileen te doen, als aile ambts
dragers behooren afgezet te worden? 

Hiermede staat een ander punt in nauw verband. In
dien de Classis geen recht heeft om aile ambtsdragers af 
te zetten (den kerkeraad), omdat dit een ingrijpen zou 
zijn in de macht en de zelfstandigheid van den kerkeraad, 
dan blijft zulk een afwijkende kerkeraad, ook na de ver
oordeeling. v.an de Classis, nog in het ambt voortbestaan, 

. en is kerkrechtelijk de wettige bestuursmacht der Plaatse
lijl,<e Kerk. De mogelijkheid bestaat, dat slechts enkele le
den der gemeente met den door de Classis veroordeelden 
kerkeraad vereenigd zijn. De gemeente zelf kan den 
kerkeraad niet afzetten, want dat is een daad van tncht, 
en de gemeente heeft geen recht om tucht uit te oefenen. 
Mag de gemeente zich aan den kerkeraad onttrekken? 
Op welken grond? De kerkeraad is nog de wettige be
stuursmacht der gemeente. Hij is niet afgezet. In eene 
Geref. Kerl,c mag eene gemeente zich niet aan een kerke
raad onttrekken, tenzij hij rechtens opgehouden heeft 
kerkeraad te zijn. Bovendien is dit onttrekken slechts een 
negatieve daad, die geene verandering brengt in den 
kerkrechtelijken status van den kerkeraad, en hierom 
niet uit het ambt Iran zetten. In eene valsche kerk, met 
een valsch kerkverband en bestuursinrichting, kunnen 
de geloovigen zich aan d.en kerkeraad onttrekken en zich 
van die kerk afscheiden. Doch dit is niet hier het gevill. 
Hier is eene Chr.Geref. gemeente in kerkverband met de 
Chr. Geref. Kerk, en blijft daarin. Haar kerkeraad is nie! 
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afgezet. Zij heeft kerkrechtelijk geen grond om zich aan 
hem te onttrekken. Indien de veroordeeling van den 
kerkeraad door de Classis door den kerkeraad moet wor
den uitgevoerd,dan zou <lit eerst mogelijk zij n door een 
nieuwen kerkeraad, want de bestaande kerkeraad zal het 
piet doen. Doeh de verkiezing van een nieuwen kerke
raad is kerkrechtelijk ongeoorloofd, want zoolang het be
sluit van de Classis niet uitgevoerd is, blijft de bestaandc 
ker}{eraad wettig in het ambt. ' 

d) Afzetting en Uitvo\,ring. 
Wanneer men aan eene Classis aileen bet reeht toe

kent om een oordeel van afzetting uit te spreken, maar 
niet om het uit te voeren, dan is het de vraag, welke kerk
rechtelijke beteekenis heeft zulk een besluit? Het zegt 
dan dat de kerkeraad naar het oordeel der Classis behoorl 
afgezet te worden. Doeh indien de Classis de overtuiging 
heeft, dat zij geen reeht heeft om het in de Plaatselijkc 
Kerk uit te voeren, dan neemt zij dit besluit, terwijl zij 
weet, dat het niet kan en zal uitgevoerd worden. Dit is 
natuurlijk totaal doelloos en zonder kerkreehtelijke be
teekenis. Het is in werkelijkheid nog minder'dan een ad
vies, ;-vant dit wordt over het algemeen opgevolgd. Eene 
kerkelijke vergadering neemt een besluit met het doel, 
dat het uitgevoerd zal worden. Als een Classis een beslui! 
neemt vanwege Christus, naar 'Zijnen wil, dan moet dat 
uitgevoerd worden, tenzij uitwendige dwang het op de een 
of andere wijze onmogelijk maakt. 

Het besluit van afzetting van een kerkeraad heef! 
voor eene Plaatselijke Kerk kerkreehtelijk finale beteeke
nis. Er is geen kerkeraad in die gemeente die het uitvoe
ren kan. De kerkeraad is door dat besluit werkelijk 
~~d , 

Met het oog op de uitvoering moet men er me de reke
nen, dat er geen formulier voor de afzetting vau ambts
dragers be staat. De Classis moet het besluit formulee
ren, de gronden voor de afzetting uit het ambt volledig en 
nauwkeurig aangeven, en dit als officieel stuk aan de af
gezette ambtsdragers zenden, en evenzoo aan de getrouw 
gebleven gemeente, en het officieel in eene vergadering 
der gemeente do en afkondigen. 
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e) Ingrijpen in de Rechten der Plaatselijke Kerk. 
Het afzetten vim een kerkeraad, dat is, aIle ambtsdra

gers, is geen ingrijpen in het recht van de Plaatselijke 
Kerk. Ingrijpen kan aIleen geschjeden als die kerkeraad 
kerkrechtelijk in norma/en staat is. In dit geval heeft 
de Classis hoegenaamd geen recht om iets te begluiten of 
te do en iIi betrekking tot zulk een kerkeraad. Maar wij 
staan hier voor het geval van een afwijkenden kerkeraad 
in leer of leven of in beide, en die schuldig staat aan insub
ordinatie tegen Classis en Synode, die zich verzet tegen 
het recht der Kerk, en handel! rechtstreeks in strijd met 
zijne onderteekening van het verbindings-formulier. 

Hier kan natuurlijk geen sprake van zijn, dat de Clas
sis ingrijpt in de rechten vau de Plaatselijke Kerk en den 
·ke~keraad. Ingrijpen in deze rechten kan toch aIleen be-. 
teekenen, dat de Classis den kerkeraad wi! beletten om te 
handelen naar het Geref. Kerkrecht. En daarvan is hier 
geen sprake. Juist het omgekeerde. ,De Classis gebruikt 
een middel om hem terug te brengen van zijne handeling, 
die in strijd is met zijn eigen rechten en plichten. 

f) ,De .Insubordinatie van den Kerkeraad. 
Men moet hier onderscheiden tusschen de afwijking 

in leer :en leven, die in voorafgaand proces door Classis 
en Synode is behandeld, en de insubordinatie of weigering 
om zich aan het besluit der meerdere vergadering te 
onderwerpen. 

De vraag is of een kerkeraad door deze' weigering om 
zich aan het besluit der meerdere vergadering te onder
werpeIi, reclitens ophoudt tot het kerkverband en tot de 

. kerk te behooren. Dit hangt af van de vraag hoe men het 
Kerkverband beschouwt. Heeft. het zijn oorsprong in den 
wII van den kerkeraad, de mutuus consensus of het ge
meen accoord, nan komt het eenvoudig neer op een soort 
contract, dat eigenwillig aangegaan en verbroken mag 
worden. Tegenover de Independenten heeft Voetiusreeds 
met kracht het GoddeIijk recht, het jus divinum, van het 
Kerkverband verdedigd. Het Kerkverband heeft zijn oor
sprong in Christus, en Hij, de Koning, gebruikt Zijne 
ambtsdrage:t:s als Zijne dienaren om het formeel naar Zij-
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nen wil te ordenen. Het Kerkverband alsinstelling van 
Christus treedt dus op met Zijn gezag, en staat kerkrechte
Iijk boven de kerken en de ambtsdragers. Geen kerke
raad kan het kerkrechteIijk verbreken. Niemand kan wet
tig een rriisdaad doen. Geen kerkeraad heeft kerkrechte
lijk de macht of het recht om den band, waardoor Chris
tus hem met de andere kerken verbonden heeft, te verbre
ken.Uat zou afscheiding zijn van een ware kerk, een 
daad van menscheIijke willekeur. AIleen van een valsche 
kerk mag en moet een PIaatseIijke Kerk zich afscheiden, 
omdat Christus dat eischt in Zijn Woord, de wet der kerk. 

Hieruit voIgt ook de juiste opvatting Van het karakter 
van de insubordinatie. Weigeren om zich aan de beslui
ten van Classis en Synode te onderwerpen is niet een op
heffen van het Kerkverband, maar insubordinatie, onge
hoorzaamheid aau het gezag d~r Classis (Art. 36), eene 
vergadering van kerkeraden, ambtsdragers in dienst van 
Christus, die besluiten nemen in conformiteit met Zijne 
wet. Deze ongehoorzaamheid kan men eene zedelijke of 

. geestelijke zonde noemen, maar zoo kan men aIle zonden 
noemen, die volgens Art. 80 K. O. kerkrechtelijk door de 
tucht moeten behandeld worden. Elke zonde is zedelijk 
yan aard, dochdat is geene tegenstelling met kerkrechte
Iijk, want het zegt niet, dat zij niet kerkrechteIijk is. Dit 
Iaatste wijst aan dat het eene zonde is, die door de tucht, 
dat is, kerkrechteIijk moet behandeld worden. Ondertee
kenings-formuIier: Bereid zijnde te allen tijde ons aan 
het oordeel der Kerkeraads, der CIassis of Synode gewil
Iiglijk te onderwerpen, op poene dat wij hiertegen doende 
metterdaad (ipso facto) van onze diensten gesuspendeerd 
zullen zijn. Hier wordt weigering om zich aan het besluit 
der Classis te onderwerpen, dus ook als een kerkrechte
Iijke zonde voorgesteld, waarom men afgezet moet 
worden. 

g) Ten slotte zij nog opgemerkt, dat de afzetting van 
een kerkeraad door eene Classis geen daad van heer
schappij is of van dwang. Christus aIleen heeft een heer
schende macht, waardoor Hij het recht heeft om welten te 
geven, gehoorzaamheid te eischen en ongehoorzaamheid 
te straffen. De ambtsdragers zijn geen bedienaars van 
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Zijn wetgevende noch van Zijn straffende mach!. De 
tucht is hediiming van Christus' regeermacht, de handha
ving van Zijn recht tegenover allen, die daarvan afwijken. 
De tucht is geen straf, maar medisch en·paedagogisch mid
del om hen, die afwijken van de wet van Christus tot ver
ootmoediging te hrengen en te behouden. En al schijnt 
dit voor ons ook onmogelijk, en al heeftde tucht, .qok de 
excommnnicatie niet deze uitwerking, dat mag de Kerk nie! 
terughouden van toepassing der tucht, want de uitwer
king is niet de grond noeh het wezen der tucht, maar de 
handhaving van het recht van Christus als den Koning 
der Kerk. Oit alles nu geldt ook in be trekking tot afwij- ' 
ken de ambtsdragers in den kerkeraad. 

II. 
In hovenstaande hebben wij ter beantwoording van de 

vra ag:. "Hecft eene Classis het Recht om een Kerkeraad 
af te zetten?" kortelijk gewezen op het karakter van de 
Plaatselijke Kerk en dat del' meerdere vergaderingen, en 
van hare 'wederkeerige verhoudingen, voor zooverre cen 
en ander betrekking heef! op de gestelde vraag. Wij zijn 
daarbij uitgegaan van de K. O. en onze Geref. beginselen. 
Onze slots om is, dat wij een bevestigend antwoord op deze 
vraag geven, en hiermede dus meenen voIdaan te hebben 
aan de gegeven opdrach!. 

Wij veroorloven ons hieraan nog toe te voegen, dat . 
onzes inziens het ingenomen standpunt ook door Voetius 
wordt voorgestaan, en de praktijk is geweest van de Ge
refrmeerde Kerkim in haar bloeitijd. 

(1) Wij bepalen ons aileen bij Voetius. Allereerst 
omdat hij door aile Gereformeerden erkend wordt als de 
beste verklaarder van het Geref. Kerkrecht. En in de 
tweede plaats, omdat latere schrijvers in hoofdzaak hem 
volgende, niets nieuws hebhen voortgebracht. Voor zoo
ver wij hebben kunnen nagaan staat nergens in de Politica 
Ecclesiastica, met zoovele woorden, dat een Classis een 
Kerkeraad magafzetten, datis door excommunicatie het 
ambt ontnemen. Maar dit isvoor ons evenmin noodig als 
een rechtstreeksche uitspraak, dat de Doop in de plaats 

. " 
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der Besnijdenis is gekomen om den Kinderdoop te bewij
zen. De vraag is slechts of Voetius meerdere vergaderin
gen gezag en macht (autoritas en potestas) toekent, welke 
dit recht van afzetten medebrengen, (wat is aangehaald is 
vertaald uit de aangewezen plaats van Voetius' Politica 
Ecclesiastica) . 

a) Bij Voetius vinden wijde volgende definitie: "Het 
classikaal of synodaal kerkverband is eene staande,blij
vende (stata) combinatie van meerdere kerken ondereen 
bepaald bestuur (sub certo regimine) tot onderlinge op
bouwing en bewaring" (P, 3; L, 1; Tr., 3; C, 2; par. 2). 

Hetformeeren van het Kerkverband en het later toe
treden tot dit verband mag niet beschouwd wOI;den als een 
zaak van willekeur, of dat het verb and blootweg foedera
tief zou zijn. WeI spreekt Voetius van libere inita (vrij
williglijk aangegaan). (P, 1; L, 1; T, 1; C, 1; par. 1.) Maar 
dit zegt: zonder dwang, en heft niet op de zedelijke ver-
plichting. ' 

Het Kerkverband "is duidelijk in de praktijk en het 
voorbeeld der Apostelen en door den Heiligen Gees! orts 
voorgeschreven, Hand. 15: 1-34, waarmede aIle christe
lijke godgeleerden het wettig gebruik en gezag der ,Syno
den gewoon zijn te bewijzen." (P, 3; L, 1; T, 3; C, 2: par. 
7, I, 1~3.) , 

b) De macht der meerdere vergaderingen is niet "pri
vatief maar cumulatief", dat is, zij berooft, ontneemt de 
PlaatseIijke Kerk haar macht niet, maar is eene macht, 
die op de meerdere vergadering zic4 opeenhoopt en sa
menvloeit tot eone enkele, onverdeelde, grootere mach!. 
Tien kunnen meer doen dan een. "Vandaar dat de meer
dere vergadering gewoonIijk (ordinario) deze macht niet 
aanwendt over en buiten de PlaatseIijke Kerk om, en in 
haar of omtrent haar niet iets met eigen gezag uitvoert, 
tenzij in zaken vanalgemeen belang, of in gevaI van hoo
gel' beroep, of in geval van wanbeheer." (P, 1; L, 1; T, 2; 
C, V; Qu. XX.) 

Op de vraag of eene meerdere vergadering eene dwin
gende (coactivum) macht heeft, zoodat zij . de besluiten 
aangaande de leer en de kerkeIijke handelingen kan op-
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'Ieggen, en de nitvoering op straffe van censnre kan eischen 
-geeflVoetius een bevestigend a"twoord. Hij bewijst dit 
met een zevental argumenten. In het Tweede Argument 
zegt hij, dat waar een geregeld kerkverband is "ook eene 
kerkelijke macht is overeenkomstig deze vereeniging, en 
waar deze macht is, daar is zij noodwendig beslissend 
(necessario definitiva) want anders zou er geen macht, 
geen orde, geen eenheid zijn." Nadat hij er op gewezen 
heeft, dat aan plaatselijke kerken elk op zichzelf hande-' 
len de, beslissende mach! toekomt, concludeert Voetius 
(ook al is het dat deze macht blijft, "Is zij gemeenschappe
lijk en tegelijk handelen): "ter andere zijde iets goeds 
gevoegd hij iets goeds een grooter goed tot stand brengt" 
(P, 3; L, 1; T, 3; C, 5; par. '2; probl. VI.) Het doel, finis, 
van het kerkverhand ligt in "de hewaring, de bevestiging, 
de hev6rdering en de herstelling der kerken in het ge
meenschappelijk geloofen de vroomheid." (P, 3; L, 1; 
T, 3; C, 2; par, 2, III-v') 

c) Voetius stelt de vraag: "Of aan eene Classis of Sy
node, dat is,'aan eene samenkomst van meerdere kerkera
den, die in kerkverhand leven (collectioni, corresponden
tiae) de macht om te excommuniceeren toekomt (com
petat excommunicandi potestas). Zij er op gewezen, dat 
Voetius "kerkeraden" in de meerdere vergaderingen doet 
samenkomen. Op deze vraag wordt een bevestigend ant
woord gegeven. In de volgende drie gevallen acht Voetius 
excommunicatie gewettigd: (1) in geval van wanbestunr 
van de Plaatselijke Kerk en van den kerkeraad; (2) in ge
val van hooger heroep 01' de Synode; of (3) in geval van 
aanklacht of heschuldiging van zulk eene zaak (delationis 
istius causae) op Classis of Synode is gebracht." Gelijk 
doorgaans geeft Voetius ook hier den grond vOCir zijn ge
voelen. Hij zegt: ','Want indien de sleutel der discipline 
aan een particuliere of plaatselijke kerk of aan haar kerke
raad is gegeven, waarom zou hij (sleutel) dan niet gegeven 
zijn aan eene gemeenschap en eenheid van kerken en ker
keraden, waarin de kerkeraad der particuliere en plaatse
lijke kerk ge-incorporeerd is." Voetius spreekt van een 
synedfium incorporatum. En na gewezen te hebheu op 
zijne verdedigiug van den presbyterialen vorm van kerk- .• 
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regeering, noemt hij het geval van Caspar Coolhaes (Haarc 

lem, 1582) een "illllsire exemplllm excommllll.icationis". 
''De machtvan excomrnunicatie komt· niet toe aan den. 
Staat, omdat de sleutelen van het Koninkrijk der Hemelen 
gegeven zijn aan de kerk en de kerkelijke voorgangers". 
(P,3; L, 4; T, 3; C, 2; Qu. 4, 5.) 

d) In het'Eerste Deel der Pol. Eccl. beantwoordt Voe
tius 34 Particuliere Vragen, die op de kerkelijke macht be
trekking hebben (L, 1; T, 2; C, 5). Vraag 22 luidt: "Of 
eenig deel van de kerkelijke macht, ook de excommUI).ica
tie, in geval van wanbestuur, en ongeneeslijk bederf, aan 
desynodale saamvergadering der kerken toegekend en 
door haar uitgeoefend kan worden (aiqlle ab ea 'exer
eeri)?" Het veelbeteekenend antwoord is: "Ik zie niet 
in, waarom dit kan ontkend worden in de zaken en geval
len als boven genoemd." 

Nu waren er ook in de dagen van Voetius Gerefor
meerden, die niet vrij waren van independentistische nei
gingen. Hij noemt hen reeensiores, nieuweren. En merkt 
dan op in genoemde vraag 22: "Door sommige nieuweren 
wordt.de macht van e",commUI;ticatie betwijfe1d, maar dit 
wordt door anderen door onderscheiding en verzoening 
van tege~strijdige beschouwingen aldus opgeheven, dat 
in geval vanwanbestu.ur weI de·leiding en de voorberei
ding van de beslissing, maar niet de excommunicatie aan 
de Synode toekomt; dat echter de excommunicatie zelve, 
of wilt ge liever, de uitvoering, aan de Plaatselijke Kerk 
moet worden overge1aten." 

Met de nieuweren gaat Voetius niet accoord. De wijze, 
waarop hij die "anderen" te wqord staat, toont duidelijk 
aan het standpunt, dat hij inneemt. In het geval, dat een 
gemeente met den kerkeraad nog niet zoo verdorven is, 
dat er een beter en gezond deel in overgebleven is, zegt 
Voetius, "dat de excommunicatie formee1 met en in tegen
woordigheid van'dit betere deel geschieden kan, terwijl de 
synodale macht (po/es/as fynodi) vooraf leiding geeft, en 
door hare afgevaardigden het tekort van de Plaatselijke 
Kerk. aanvult (defee/11m sllpplebit). 

De zaak komt echter eenigszins anders te staan in ge
val een kerkeraad hopeloosbedorven is. In dit geval kan 
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het natuurlijk uiet naar Art. 79 K. O. en langs de lijn van 
de recellsiores terecht komen. Voetills zegt: "Toch hef
fen deze distincties (leiding, voorbereiding, en uitvoe
ring) de moeilijkheid in de voorgestelde gevallen niet op. 
Zij die met ons de synodale macht 1Orkennen, moeten weI 
aan de synoden de excommunicatig toekennen (Sy"odico 
corpori tribuelldum) al is het niet formeel, dan toch eene 
daarvoor in de plaats komende handeling, waardoor het 
anathema aangekondigd wordt, met opzegging van den 
vI'ede, de broederschap, en de speciale synodale corres
pondentie, hetzij openlijk of bedektelijk, of op beide 
manieren. " 

De stre\l:king van Voetius' redeneering is doorzichtig. 
Hij bedoelt te zeggen: In sommige gevallen moge het doen
lijk zijn naar het beginsel der recensiores te handelen, 
maar hun beginsel dooi-trekken, alsof eene meerdere ver
gadering het recht van excommunicatie niet zou hebben, 
kan niet worden vastgehouden. Hij besluit dan ook met 
te zeggen: "Wij zien dus; dat dergelijke twijfelachtige 
zaken .... de bepaling en de toepassing van een presby
teriaal-synodaalkerkrecht niet moeten verhinderen (con
stitutionem politiae non debere impedire). Als Voetius 
spreekt over eene handeling, waardoor het anathema aan
gekondigd wordt, met opzegging, enz., houdt dit zeker 
meer in dan de aflegging van de verklaring dat een kerke
raad eo facto het kerkverband heef! verbroken, en. dus 
ipso facto zich buitenhet kerkverband heeft geplaatst. 

Zeer belangrijk is in dit verband het antwoord dat.. 
Voetius geeft op Vraag 23: "Of de regeermacht zoo vast 
aan den kerker.aad· verbonden is, dat zij in geval van 
noodzakelijkheid en niet te herstellen bederf aan hem 
.ontnomen en op een ander kan overgebracht worden tot 
heil en stichting der gemeente. In vier conclusien, die wij 
verkort weergeven, geeft hij dit antwoord: 

.(1) Deze macht heeft niet het character indelebilis. Dit 
blijkt uit periodieke aftreding en de mogelijkheid van 
schorsing en ontzetting uit het ambt. 

2) Deze bestuursmacht is door de gemeente aan de Die
naren en Ouderlingen meegedeeld, en kan dus in ge
val van noodzakelijkheid en rechtvaardige oorzaken 
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door haar ontnomen, of aIthans wat de uitoefening en 
het gebruik aangaat, voor· een . tijd belet worden 
(schorsen). (Finale ontzetting uit het ambt moet vol
gens Art. 79 K. o. met behulp van het kerkverband ge
schieden.) Wanneer het kerkverband eene gemeente 
hierin niet kan of wil te hulpkomen, doet de ge
meente het zelf in geval van nood. Indien ook dit 
niet geschieden kan ter oorzake van wettige verhinde
ringen, scheidde zij zich van dien kerkeraad af, gelijk 
in den tijd der eerste Reformatie en voornamelijk tij
dens de Remonstrantsche twisten meermalen geschied 
is. 

Deze bestuursmacht tijdelijk of finaal aan de gewone 
dienaren ontnomen kan op de ouderlingen van eene 
naburige k~rk of van naburige kerken van hetzelfde 
kerkverband overgedragen worden, totdat de orde ge
vestigd en de kerkeraad hersteld is.Voetius ziet niet 
in dat er eenige reden is, waarom sommige nieuwere 
voorvechte·rs. (promachoi) van de Independentie der 
kerken gaan beweren, dat het aan geen dienaar toe
komt in eene andere kerk eenige handeling van die
nende macbt uit te oefenen" . (Met beroep 01' Art. 84, .. 
K. O.?) 

Eene kerk, die van naburige dienaren en van alle 
hulp en bijstand van het synodaal verband verstoken 
is, doet zoovee1 zij kan, door niet slechts de gewone en 
in elk geval bevoegde macht van vrijheid, maar oak 
eenige macht van gezag te gebruiken. Niet door alle 
macht, die aan de dienaren eigen is, en aan den kerke
raad, zich wederrechtelijk. toe teeigenen, maar weI 
om daarmede overeenkomstig al die handelingen en 
deelen welke zij kan, zoolang te gebruiken, totdat in 
het ontbrekende voorzien is .... Tot deze handelin
gen behooren : samenkomst tot bespreking van Go<is 
Woord, het maken van besluiten· over· dingen die 
noodzakelijk en voor dien tijd bepaald zijn, bet recht 
van dole an tie, en bij totaal bederf recht van nieu)"e 
kerkformatie. "Deze en dergelijke dingen zijn door 
de vromen terecht beproefd ten tijde der Waldenzen 
en van de eerste Reformatie in 1517 af .... door 
sommige kerken, welke in Engeland van geloovige en 
rechtzinnige dienaren beroofd zijn en aan welke ver
dorven en onordelijke dienaren opgedrongen zijn. En . 
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dat deze dingen in een noodzakelijk geval en in ver
warden toestand der Kerk hebben kU)1nert geschie
den, zullen wij verdedigen, in overeenstemming met 
de dingen, welke wij tegen de Roomsche priesters heb
ben uiteengezet. Toch willeu wij uiet hieruit een ge
volgtrekking afleiden voor het gewone en geregeld be
stuur e~ voor een rustigen tij d der Kerk." 

Met dit laatste bedoelt Voetius zeker dit, dat als er een 
geregelde Geref. Kerkinrichting is, de kerkim eenvoudig 
handelen naar de aangenomen K. 0., die vooral in Artt. 
30, 31, 36, 79, en 84 duidelijk aangeven, welke de verhou- ' 
ding is van de Plaatselijke Kerk tot het kerkverband. En 
wat het beteekent dat eene Classis zeggenschap heeft over 
een Plaatselijke Kerk en den kerkeraad. Omstandighe
den kunnen meebrengen, dat eene gemeente moet dolee
ren,-dat eene gemeente geen hulp kan krijgen van eene 
meerdere vergadering, in welk geval zij genoodzaakt 
wordt van sommige rechten gebruik te maken, die naar 
het "gemeen accoord", gestipnleerd in de K. 0., aan het 
kerkverband' toekomen,-maar in een geregeld 'Geref. 
kerkverband zijn deze extraordinaire dingen, per exceptie 
toelaatbaar, niet noodig. 

e) In het laatste Deel van de Pol. Ecci., gedrukt in 
zij)1 sterfjaar, 1676, bespreekt Voetius een geval waarin 
'een kerkeraad er voor terugdeinst om excommunicatie op 
cen lid toe te passen. Hij zegt: "Ik acht, dat de kerke
raad niets ongerijmds zou doen, indien hij heel deze zaak 
naar de Classis en vervolgens door haar naar de Synode 
verwees, opdat doorhaar advies of besluit worde uitge
maakt of de excommunicatie zal worden uitgesteld of vol
trokken (differat aut absolvat). Voetius gaat nog een 
schrede verder, en oordeelt, dat de kerkeraad in dit geval 
zeifs het verzoek tot de Synode zal richten, dat. deze de 
selltentie van excommunicatie uitspreke en door hare de
putaten.of door de deputateu vau de Classis .(waarin de 
plaatselijke kerk ge-incorporeerd is) zai latell uitvoeren 
(Pol. Eccl.. P, 3; L, 4; T, 3; C, 2; pag. 891). In dit geval 
geeft dus Voetius aan meerdere vergaderingen de be
voegdheid om een tuchtzaak van begin tot einde te be
handelen. En in dit geval doet een Geteformeerde Classis 
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(niet een zoogemiamde Classis in de collegialistische Ned. 
Herv. Kerk) wat des kerkeraads is. , 

(2) De Praldijk der Gereformeerde Kerken in haar 
Bloeitijd. Naar het ons voorkomt, geeft Voetius aan eene 
Classis het recht om een kerkeraad af te zetten. En dit 
recht van afzetting is blijkens de Geschiedenis uitge
oefend. 

a) In Haarlem· was in 1618, gedur<;nde de verwikke
lingert aldaar, naast den ouden kerkeraad een nieuwe in 
functie getreden. De Synode van Noord Holland nam 
drie besluiten: den ouden kerkeraad voor hungetrouc 
wen dienst te bedanken;-den nieuwen kerkeraad te ont
slaan (uit het ambt zelten) en een' anderen kerkeraad 
naar de discrelie van de deputaten, die de eerste twee 
besluiten hadden uit te voeren, te do en verkiezen en in te 
stellen. Derhalve de Synode zal zelve door· hare deputa
ten hare besluiten uitvoeren, en feitelijk doen wat des 
kerkeraads is, want de deputaten nemen de plaats in, die 
volgens Art!. 22 en 24 K. O. den kerkeraad toekQm!. Op
merkelijk is, dat de oude, getrouwe,' kerkeraad eenvou
dig bedankt wordt en niet eens aanblijft om de plaats-' 
vervangersin het ambtte stellen. (Reitsma en Van Veen, 
Acta II, pag. 13.) 

b) Dezelfde Synode, die te Enkhuizen vergaderde, den 
9den October e.v.d., moestook moeilijkheden in de ge
meente Hoorn vereffenen, e.n besloot een depntaatschap te 
zenden "nit naam dezer Synode de zaak te behandelen 
met volmacht en commissie, alsof deze Synode, gelijk zij 
nn vergaderd is, daaromtrent en tegenwoordig ware, en 

. dat diensvolgens bij deze Synode van waarde zal worden' 
gehouden hetgeeii door hare gecommilteerden da'arin zal 
gedaan worden." (Reitsma en Van Veen, Acta II, p. 40.) 

De deputaten vergaderden den 4den December, 1618, 
en volgende dagen. Ook hier waren twee kerkeraden. De 
eene werd voor zijn trouwen dienst bedankt (op eigen' 
verzoek traden zij 'uit het amb!) en de andere werd van 
zijne be<iiening ontslagen. Een nieuwekerkeraad werd 
"door authoriteyt" der deputaten ingesteld. De oude ker

. keraad bleef echter in actieven dienst; tot tijd en wijle de 
. I 



-146-

nieuwe kerk~1'aad "na behoorlijkeyoorsteIlin,g, in hun be-
diening zal zijn bevestigd." (pag. ~). . 

. c) Spoedig na afJoop der Synode van Dordt verga
derde de Synode van Zuid Holland te Leiden, .27 J uli tot 
17 Augustus, 1619. Eeu groot aantal Remonstrantsche 
predikanten werd "ontslagen en ontzet" (Reitsma en Van 
Veen, III, pag. 337-385). 

Verder werd besloten om een formulier op te stellen 
om door de voorlezing in de kerken, met twee kerkeraden, 
de atzetting van den Remonstrantschen kerkeraad van-

. wege de Synode te voltrekken. Waar de Remonstranten 
alles inhanden hadden, zou de kerkeraad door de Classis 
worden afgezet. (Reitsma en Van Veen, III, pp. 403, 406, 
en 429,) 

d) Om te bewijzen dat een meerdere vergadering 
lllachtel60s staat tegenover'een weerspanriigen kerkeraad, 
hebben Rutgers en Lohman in Rechtsbevoegdheid der 
Plaatselijke Kerken gewezen op het bekende geval van 
Ds.F. Van Leenhof, predikant te Zwolle. De Synode van 
Overisel zette hem af .. De kerkeraad, gesteund door de 
overheid, van stad en provincie, stoorde zich aan dit von
nis niet en handhaafde hem. De Synode Iieeft wei den 
kerkeraad niet afgezet, maar toch onder "ban en censure 
gezet". Hiermede sprak de Synode uit, dat zij zeggenschap, 
rechtsbevoegdheid had, maar zich met lamheid zag gesla
gen om verder te gaan vanwege de inmenging der over
heid. Ook afgedacht hiervan, en in aanmerking nemende, 
dat dit geschiedde in het begin der 18de eeuw, is het niet
afzetlen nog geen bewijs, dat de Synode er de bevoegdheid 
niet toe had. 

e) Hetzelfde zeggenschap, dat de Classis heeft over 
den kerkeraad, heef! de Synode over de Classis. Dat op 
een geheele Classis tucht moest worden toegepast, is na
tuurlijkslechtszelden.voorgekomen. Toch zijn er voor

. beelden van. Maar wat men toen deed, was iets anders 
dan te verklaren: Gij hebt u waardig gemaakt Olll buiten 
het Kerkverband geplaatst te worden. 

De Friesche Synode (1599, te J onre), werd Olll allerlei 
twist, moeite en onordelijkheid in haar midden, de Classis 
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Zevenwouden "voor dezen tijd geroyeerd en te niete ge
daan, casseerende dezelve mitsdezen, dat ze geen Classis 
meer zijn zal, maar'de dienaren, duslange daaronder sor
teerende, zullen zich weer vervoegen elk onder de naaste 
steden, waar zij eertij ds geweest zijn, om goede orde te 
houden." (Reitsma en Van Veen, VI, 109.) De Classis 
Zevenwouden wordt niet "buiten het kerkverband gezet", 
want dan zou zij een Classis .gebleven zijn, eene op zich-

- zelf staande Classis. "Sal wesen geroeyeert ende te nyete" 
houdt zeker meer in. Op de volgende Synode (Sneek, 20 
Mei e. v. d., 1600, R. en V. V., VI, 112) wordt het genoemd: 
die afsettinge des classis Sylvanae. De Classis Bolsward 
diende haar gravamen in tegen het besluit van 1599, maar 
de ,Synode van Bolsward, Juli, 1601, besloot om redenc.n 
de Classis "der.Wouden niet weer in integrum te restitn
eeren." Hier was du~ eene disciplinaire actie, waardoor 
deze Classis ophield als Classis te bestaan, gelijk dooraf
zetting van een kerkeraad die kerkeraad ophoudt als ker-
keraad te bestaan. . 

Nbg een ander voorbeeld is dat van de actie der Na_ 
lion ale Fransche Synode van Montpellier, 1598. Zij be
sloot ten aanzien van drie Classes, dat zoo deze tegen een 
regeling der Provo Synoden, waartegen zij appel had den 
ingediend, scrzet zouden openbaren door geen afgevaar, 
digden Ie zenden, "van hare rechten zouden beroofd wor
den" (serpntprives de leur droits, Aymoll, SYllodes Na
tiollaux des Eglise., Reformees de France, I, 220). Ook 
hier wordt niet bedreigd met "buitenkerkverband zetten", 
maar met disciplinaire actie van olltnemillg van kerke
lijke rechten, dus met afzetting. 

F. M. TEN HOOR. 

G. D. DE JONG. 
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RAPPORT K 

De Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk, te JIOU-

den Juni, 1926, te Chicago, Illir;ois. . 

WELEERWAARDE EN EERWAARDE VADERS EN BROEDERS:-

T OT ALLER LEEDWEZEN kon de Commissie, be
noemd door de Synode van 1924, om de vraag te 

beantwoorden: "Kan de Classis een Kerkeraad Afzetten ?" 
(cf. Acta 1924, pp. 15, 156), niet tot de zeer gewenschte 
eenstemmigheid komen. Hoewel er over verschillende 
punten volkomen harmonie bij de Commissie bestond, 
toch kon het niet komen tot het in(lienen van een rapport. . 
De eene helft der Commissie biedt U hierbij beleefd het 
volgende. als haar rapport aan: 

'De indeeling van .ons' rapport is als' voIgt: A. AlIer
eerst een korte bespreking van de Gereformeerde beginse
len rakende ons onderwerp; B. Vervolgens bespreking 
van punten waarover weI, en waarover geen verschil bij 
de Comm. bestaat, met verwijzing naar de geschiedenis en 
de voornaamste ·anthoriteiten op het gebied van Kerk
recht; C. 'Daarna een korte verklaring van Artikelen der 

,Kerkenorde die hierbij ter sprake komen; D. Vervolgens 
ons beslnit. 

A. Bedoelde Gereformeerde beginselen van Kerkrecht 
luiden in den vorm van stellingen als voIgt: 

(1) Elke'plaatselijke kerk is in zichzelf wezenlijk een 
volledige kerk met volkomen macht (vgL K. 0., Art. 84; 
Ned. GeL Bel., Art. 31). Er is daarom niet een kerk of 
kerkelijke vergadering die nit zichzelf over de plaatselijke 
kerk macht nitoefenen kan. De hoogste macht in de kerk 
zijn de ambtsdragers, die in den kerkeraad de vertegen
woordigers zijn van de macht door .Christns aan Zijne 
gemeente geschonken. 



-149-

(2) Toch wi! dit niet zeggen dat een plaatselijke kerk 
los op zichzelf moet blijven staan. De drang naar ge
meenschap met allen die tot Christus' gemeente behooren, 
noopt tot verbinding met andere kerken. Ook het godde
lijk recht noopt er toe, want de Schrift leert dat er zulk 
een verband van kerken behoort te zijn (vgl. 2 Cor. 8 en 
Hand. 15). Wat de wijze van dit 'kerkverband betreft, 
deze wordt nooit van boven af opgelegd, maar komt uit de 
plaatselijke kerk op door onderlinge overeenkomst. His
torisch blijkt dit bijv. uit het feit dat de Gereformeerde 
Kerken in Nederland niet gesHcht zijn als eene algemeene 
Gereformeerde Kerk, met plaatselijke afdeelingen, maar 
op elke plaats afzonderlijk zijn ontstaan, en in 1563 in 
kerkverband vrijwillig toegetreden. De onderlinge over
eenkomst is dus grondslag, en het kerkverband be,ust op 
de vrijwillige inwilliging van elkeplaatselijke kerk. 

(3) Krachlens het kerkverband hebben Classis en· Sy
node een zeker zeggenschap over de plaatselijke kerk (vgl. 
Art. 36), waaraan elke kerk die tot het kerkverband be
hoort, geboI)den is. Classis en Synode hebben, nie! aileen 
het recht te adviseeren in den zin zooals indipendenten 
Ieeren, maar om beslissingen te nemen die bindend zijn 
voor allen die tot het kerkverband behooren. Echter, 
Classis en Synode zijn geen hoogere bestuurs-colleges. De 
Kerk van Christus kent maar eon bestuur, namelijk, den 
kerkeraad. Hooger h,estuur bestaat niet. Classis en Sy
Iwde zijn samenkomsten van plaatselijke kerken. 

(4) De macht door Synode enClassis uitgeoefend is 
daarom nooit rechtstreeksche macht door Christus haar 
geschonken, maar ze is een afgeleide macht. De oor
spronkelijke macht schuilt in de plaatselijke kerk. Bron 
van de kerkelijke macht is hij den kerkeraad, de' afgeleide 
beek zijn Classis en Synode. De macht van Classis en 
Synode is derhalve nooit hoogere macht, maar opeenge
hoopte macht, gelijk twee koningen meer macht hebben 
dan een. 

(5) Classis en Synode kunnen dus nooit heerschend 
over de plaatselijke kerk optreden. Hun macht herust 
daarop dat deplaatselijke kerk, die op zichzelf zelfstan
dig is, hij aanvaarding van het kerkverband spontaan 
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heef! verklaard aan de besluiten van Classis en Synode 
zich te zullen onderwerpen, voorzoover deze met Gods 

'Woord of de grondregelen der K. O. niet in strijd zijn. Het 
is dus gezag van confoederatie van kerken die onderling 
gelijk zijn, waar de minderheid zich aan de besluiten van 
de mee'rderheid onderwerpt, omdat anders confoederatie 
bnmogelijk is. 

(6) De macht van CIassis en Synode is niet een. volle
dige macht, maar zij is uitteraard eene beperkte. Macht 
van de Classis en Synode is veel beperkter dan van den 
kerkeraad. De plaatselijke kerk bezit macJ:).t om Woord 
en Sacramenten te bedienen, Classis en Synode niet. De 
plaatselijke Kerk bezit mach!. ambtsdragers aan te stellen, 
Classis en Synode nie!. De plaatselijke kerk kan slentel
macht gebruiken om zondaren te excommuniceeren, Clas
sis en ,Synode kunnen dit in eigenlijken zin niet doen. Deze 
zoo even genoemde macht is inhaerent in de plaatselijke 
kerk, en kan niet overgedragen worden, evenmin als een 
rechter zijn ambt of een man zijn huwelijksgezag over 
zijn vrouw. 

(7) Welke macht heef! de Classis en Synode dan weI? 
Dit vloeit voort uit het kerkverband. Over regelingen 
van het kerkverband kan natuurlijk geen plaatselijke 
kerk zelfstandig beslissen, want daardoor zou de eene kerk 
de andere de wet stellen. Het kerkverband heef! te besIis
sen over beIijdenis, en gravamina tegen haar; over regels 
voor de ambten in de kerk; voor bediening des Woords; 
voor onderlinge samenkomsten, voor oefening van tucht, , 
en regels voor den eeredienst. Evenzoo om te oordeelen 
over geschillen tusschen kerken onderling, of zaken die 
tot het algemeen belang behooren. Ook kan de meerdere 
vergadering geroepen worden te oordeelen over zaken die 
betrekking hebben op de plaatselijke kerk. Echter aIleen 
mogeIijk in deze gevallen: (1) Wat in mindere samen
komsten niet afgehandeld kan worden (vgL Art. 30K. 0.). 
Recht daartoe overschrijdt niet de rechten der plaatselijke 
kerk, omdat ze zelf zich wendt tot de meerdere vergade
ring. (2) Verder over verkeerde administratie. Als 
ambtsdragers hun ambt misbruiken om ketterij in te voe
ren, de, gemeente te onderdrukken, dan hebben andere 
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kerken het :techt om zulk een plaatselijke kerk te hllJp te . 
komen. De lneerdere vergadering kan dan deputaten 
naar zulk een plaalselijke kerk zendeq om zoo mogelijk 
door vemaning rust te herstellen. Blijkt dit onmogelijk, 
dan moeten deputaten der Classis last geven om onder
drukkers uit hun ambt te ontzetten. En zoo de geheele 
kerkeraad afvallig is geworden, dan blijft er niets over 
dan dat de deputaten of Classis de getrouwe leden der 

. gemeente oproepen om andere ambtsdragers te kiezen. 
(8) Beef! dan de Classis of Synode niet het recht om 

zelve de censu.ur of afzetting waartoe zij adviseert uit te 
voeren? WeI kan de Classis of Synode ambtsdragers, . 
aangeklaagd, v66r zich citeeren, vermanen, en indien ze 
niet luisteren, besluiten dat zij moeten afgezet worden. En 
waar het een predikant geldt, de censuilr op hem toepas
sen (vg!. Art. 11, K. 0.). Want het ambl. van Bedienaar 
des Woords reikt verder dan de plaatselijke gemeente. 
Niets belet zulke afwijkende leeraars om met hun aan
hang zich af te scheiden en op grond van een nieuwe be
lijdenis een nieuwe kerk te formeeren. Maar zoo zij in 
het kerkverband willcn blijven, moet de meerdere verga
dering uitspreken dat zij niet als ambtsdragers te erken
nen zijn. Wi! de plaatselijke kerk hen evenwel als ambts
dragers erkennen in weerwH van het besluit der meerdere 
verga dering, dan is zulks feitelijk een brekcn van het 
kerkverband. Maar de afzetting van ambtsdragers, voor
zoover die de plaatselijke kerk aangaat, de excommuni
catie zelve, is een daa:d die door de plaatselijke kerk wordt . 
uitgeoefend. WeI kan de meerdere vergadering aan de 
plaatselijke kerk voorschrijvcn de formule van afzetting, 
maar of die zal geschieden, de daad zelve is en blijft een 
daad van de plaatselijke kerk, wijl de censuur, evenals de 
Bediening des Woods en der Sacramenten, het inhaerente 
recht is der plaatselijke kerk, en niet kan noch mag over
gedragen worden op een ander lichaam. In geval de ker
keraad weigert de censuur uit te oefenen, blijft er slechts 
deze oplossing over: De kerkeraad wordt verklaardbui
ten het kerkverband te zijn gaan staan. 

E. Over veel in de bovenstaande steIlingen vermeld, 
bestaat bij de Commissie geen verschi!. Er is bijv. geen 
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kwestie hierover, of de Classis, enz., zeggenschap zal heb-
. ben over den kerkeraad, en dat dit zeggenschap meer dan 

een bloot advies beteekent, hetwelk de kerkeraad al of 
niet mag opvolgen, al naar hij dat goedvindt. Voetius 
spreekt zelfs van "voorschrijven", "opleggen". En Art. 31 
zegt duidelijk: "Hetgeen door de meeste stemmen goed- , 
gevonden wordt, zal voor vast en bondig gehouden wor
den, tenzij dat het bewezen worde te strij den tegen het 
Woord Gods of tegen de artikelen dezer Kerkenorde". 
Ook bestaat er geen verschil bij de leden der Commissie 
over het feit dat een kerkeraad gehouden is bij de beslui
ten der meerdere vergadering zieh neer te leggen, ook dan' 

'\Vanneer de kerk<!raad er niet me de eens is. Rutgers 
(Kerlcelijlce Aduiezen, I, p. 261) zegt hieromtrent he"! vol
gende: "Ook komt het mij vaar, dat de kerkeraad ge
vaar loopt voor een zeker independentisch, aIleen aan ei
gen oordeel heehtend, streven. Zoo bijv. zegt de kerke
raad: 'Wij kunnen en durven A. niet ontheffen van de 
eensuur, want de Provinciale .synode heeft ons niet over
tuigd'. Alsof dit laatste een vereischte ware! Eu alsof 
niet veeleer eiseh ware, dat eene kerk zieh neerlegt bij het 
oordeel van vele kerken, ook al is het dat zij haar vroeger 
gevoelen blijft handhaven. Het is een dwaling, te meenen 
dat men op kerkelijk gebied zieh niet bij het oordeel der 
broederen mag eu moet neerleggen, ook al is men het er 
nie! mede eens, en dan ook dienovereenkomstig mag en 
moet handelen ..... Men moet zijn eigen oordeel .... 
aan dat der broederen onderwerpen (.tenzij in zaken waar
voor een uitgedrukt WoordGods is; hetgeen eehter bij 
toe toepassing van tucht op een bepaald persoon niet zoo 
is). En de verantwoordelijkheid is dan ook voor de broe
deren, door wier beslissing de eigen conscientie ontlast is". 
En op bladzijde 263 zegt Rutgers: "Reeds uit zichzelf kan 
een kerkeraad, uit kracht van het kerkverband, een ge
vraagd advies der Classe niet eenvoudig ter zijde stellen 
om toch zijn eigen gang te gaan". Ook dan wanneer een 
kerkeraad tegen het besluit de'r 'Classis appeleert bij een 
meerdere vergadering, mag hij intusschen, hangende het 
appel, niet tegen het besluit der Classis ingaan, maar moet 
dezaak in statu quo blijven. 
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Ter anderer zijde bestaat er ook geen versehi! bij de 
Commissie over de vraag hoe in norm ale tijden de Classis 
te handelen heeft tegenover de eigen zaken van den kerke
raad. Allen zijn het eens dat alsdan de Classis niet mag 
doen wat des kerkeraads is. De reehten van de plaatse
lijke kerk moeten alsdan ongesehonden gehandhaafd.bIij
ven, evenzeer als die van het kerkverband: 

Ook bestaat er geen versehi! bij de Commissie over de 
kwestie of het volgens Gereformeerd Kerkreeht geweltigd 
is dat een Class;s een weerbarstigen kerkeraad buiten het 
verband sluit. Maar dan wi! het andere deel der Com
missie dat het duideIijk verstaan zij dat als de finale daad 
van buitensluiting besehouwd worde niet de eigen daad 
van den weerbarstigen kerkeraad, maar de daad van de 
Classis, welke daartoe het reeht heeft. Tegen dit laatste 
heeft ook dit deel uwer Commissie geen bezwaar. AI. 
handhaaft het dat een kerkeraad door haar halstarrige 
wei gering om de besluiten der meerdere vergadering na 
te komen, feiteIijk het kerkverJ:land verbreekt, toeh heef! 
het niet het minste bezwaar de aelie van de Classis,die er 
op voIgt, te besehouwen als "de finale aetie van buitenslui
ting. De Classis heef! aItijd het reeht om, geIijk Voetius 
het uitdrukt, "den vrede, de broedersehap, en speciale. 
Synodale eorrespondentie" met zulk een kerkeraad op 
te zeggen. 

Het versehi! Ioopt hierCiver. Wanneer de kerkeraad 
sehuldig staat aan verkeerde administratie van de ge-

. meente en perlinent weigert zieh aan de besluiten van de 
meerdere vergadering te onderwerpen, of de Classis dan 
het reeht heef! den kerkeraad af te zetten. Hierop mee
nen wij te moeten antwoorden met een besIist "Neen". De 
kerkeraad is inderdaad gehouden kraehtens de eisehen 
van het kerkverband de besluiten van de meerdere ver
gadering te gehoorzamen (vgL Art. 31), "Hetgeen door de 
meeste stemm en goedgevonden is, zal voor vast en bon dig 
gehouden worden; tenzij het bewezen worde te strijden 
tegen het 'Voord Gods of tegen de Artikelen dezer Ker
kenorde". Maar doet hij dit niet, bIijft hij onwiIlig, dan 
kan niemand hem dwingen volgens Gereformeerd Kerk. 
reeht zulks te doen. De Staat kan dwingen, de Kerk 
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niet. Ook volgens het hierarehiseh systeem kan' zulks, 
maar niet volgens Gereformeerd Kerkreeht. Een Classis 
kan een predikant afzetten, want die besluit ook tot d,e 
inzetting van een predikant in het ambt (vgL Art. 7~) 
K. 0.). Maar devereeniging van kerken, de toetreding 
van, de plaatselijke kerk tot het kerkverband, is een vrij- ; 
willig aangegane vereeniging, en aan haar verblijf! het ' 
reeht om er weer uit te treden. Wanneer wettig aange
stelde ambtsdragers eener kerk weigeren zieh bij de be
sluiten der meerdere vergadering neer te leggen, gelijk zij 
bij de vereeniging met de kerken beloofd hebben, dan mo
gen zij ethiseh verkeerd doen, het mag zonde zijn voor' 
God, maar hen dwingen zich bij de beslhiten 4er meer
dere vergadering neer te leggen, vermag de gemeensehap 
van kerken niet. Noeh de beginselen van Gereformeerd 
Kerkrecht, noeh eenige artikelen der K. O. (zie beneden) 
'geven daartoe het recht. Bij pertinente weigering van den 
kerkeraad om aan de besluilen der meerdere vergadering 
te voldoen; is de aangewezen weg voor de Classis te verkla
ren dat zulke kerkeraad daard'oor het kerkverband feite
lijk verbroken heef!, en dan harerzijds "den vrede, de 
broedersehap, en de speciale Synodale eorrespondentie" 
met zulk een onwilligen kerkeraad op te zeggen, en het ge
trouwe deel der gemeente saam te roepeu om nieuwe 
ambtsdragers te kiezen. Zulk een onwilligen kerkeraad 
staat dan met zijn aanhang buiten het kerkverband. 

De verhouding van de plaatselijke kerk tot het kerk
verband is soortgelijk aan de verhoudiug van een lid tot 
de plaatselijke kerk. In beide gevallen, is de toe
trediug vrijwillig. Iu betrekking tot Christus is het een 
daad van gehoorzaamheid aan het bevel van Christus, 
omdat noeh een lid noeh een -plaatselijke kerk afzonder
lijk dient te staan, maar zieh te verbinden heef! met de 
andere leden van het liehaam van Christus. Maar van 
huune zijde tegenover het kerkverband blijft het een vrij
willige daad. Wanneer nu een lid zich ongeregeld ge
draagt en bedreigt wordt met de tucht, en hij verklaart 
met de Kerk te breken, zulk lid heeft het dan voor God te 
verantwoorden, maar dan kan de Kerk niet met de tucht 
doorgaan, maar heeft te verklaren dat zulk lid het ver-
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band met de Kerk heeft opgezegd. Dit is dan ook het 
standpnnt dat de ChristeIijke Gereformeerde Kerk in de 

,Synode van 1918, naar wij meenen terecht, heeft inge
nomen, En evenzoo heef! een plaatselijke kerk het VQor 
God te verantwoorden, wanneer hij zijne verplichtingen 
tegenover het kerkverband niet nakomt, en niet handeIt 
overeenkomstig het accoord van gemeenschap (vergeIijk' 
Artikel 31), en alzoo feiteIijk het kerkverhand verhreekt, 
maar het recht daartoe, evenzoowel als de verantwoor
ding daarvan, herust hij de plaatselijke kerk die handeIt 
door hare wettige amhtsdragers. 

Hetzelfde standpnnt wordt door Voetius ingenomen. 
Besprekende de vraag (Libel' I, Tr. 11, Cap. V, Vraag xxii), 
"Of eenig deel van de kerkelijke macht, ook zeIfs de ex
communicatie, in geval van wanbeheer en ongeneeslijk 
bederf, aan de synodale vergadering der kerken toege
.kend en door haar uitgeoefend kan worden?" geeft hij 
ten antwoord: "Ik zie niet in waarom dit kan ontkend 
worden in de zaken en gevaIIen als boven genoemd". En 
dan meldt hij verdeI', in antwoord xxii, dat "door som
mige nieuweren (recensiores, d.i. independenten) wordt 
betwijfeld de macht van excommunicatie, maar dit wordt· 
door anderen, door onderscheiding en verzoening van te
genstrij dige beschouwingen, z66 opgeheven, dat in geval 
van wanbeheer weI de leiding en de voorbereiding van de 
beslissing, maar niet de excommunicatie zelve, aan de 
Synode toekomt; dat echter de excommunicatie zelve, of 
wilt ge, de uitvoering, aan de plaatseIijke kerk moet wor
den overgelaten". Dan bespreekt hij twee gevallen. Het 
eerste geval, waarin een ·deel van den kerkeraad nog ge
zond is. Het tweede geval, dat 01' de huidige kwestie be
trekking heeft, is dat.waarin een gemeente 'met den kerke
raad hopeloos bedorven is en zich de excommnnicatie 
heeft schuldig gemaakt. Hij geeft dan deze oplossing: 
"Toch heffen deze distincties (n.l. leiding, voorbereiding, 
en uitvoering), de moeilijkheid in de voorgestelde geval
len niet 01'. Zij die met ons de synodale macht erkennen, 
moeten weI .aan de Synode de excommuIl;cal;e toekennen, 
al is het niet formeel, dan toch eell daarvoor in de plaats 
lcomende Izandeling, waardoor het anathema aangekon-
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digd wordt, met opzegging van den vrede, de broederschap 
en de speciale synodale correspondentie, hetzij openlijk 
of bedektelijk, of op beide manieren." 

Nu zou het al den schijn kunnen hebben dat Voetius 
hier de afzetting van een kerkeraad door een Synode voor
staat, omdat hij spreekt van "excommunicatie". Maar dat 
hij zulks niet be doell, maar daarbij denkt aan het zetten 
buiten het kerkverband, gelijk het woord ex-communi-

• catio (buiten de communie plaatsen) aan de hand 
geeft, blijkt uit meerdere overwegingen: (1) Uit het feit 

, dat ook andere Gereformeerde authoriteiten van dien tijd 
in denzelfdeu geest over excommunicatie sprakeu; Hoorn
beek, een bekende authoriteit op het gebied van Kerkrecht 
en leerling van Voetius, bestrijdende de recensiores of in
dependenten in' zijn Summa Contraversiarum, (p. 771), 
meldt dat de Gereformeerde Synodes volstrekt geen hier
archisch zeggenschap over de plaatseIijke kerken uitoefe
nen, en dan deze independenten antwoordt dat wanneer 
zij spreken van uitsluitiug van een kerk uit het kerkver- ' 
band, en geen gemeenschap met zulk een kerk te hebben, 
hetzelfde is als wanneer de Gereformeerden spreken van 
excommnnicatie, en de Gereformeerden hiertegen geen 
bezwaar hebben. En ook door de Gereformeerde Kerken 
van SchotIandwerd hetzelfde,standpunt ingenomen. Rev. 
John Brown in zijn boek, Vindication of the Presbyterian 
Form of Church Government as Professed in the Stand
ards of the Church of Scotland (p.202), bestrijdt den be
kenden Dr. Owen, die een independent was, en meende 
dat de "courts of review", waarvoor hij streed, aileen bloot 
advies konden geven, aldus: "Dr. Owen affirms, how
ever, in common with Goodwin, that if this particular con
gregation does not comply with the decision of a Syriod or 
Assembly, all the churches, whose representatives sit in 
these courts, may withhold communion from it. ,Is not 
this, however, by whatever name you caIl it, as much 
authority over this particular congregation, even by the 
pastors and memhers of other chnrches, as is ever as
sumed by a Preshyterian Synod:'? (2) Ten tweeden bIijkt 
dit uit de aanhaling van Voetius zelf. Als hij spreekt van 

'''excommunicatie'', dan verklaart hij zelf hoe hij dit wi! 
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verstaan hebben als hij zegt: "Zij die inet ons de Synodale 
macht erkennen, moeten weI aan de Synode de excom
mnnicatie toekennen,aIs is het niet form eel, dan toch een 
daarvoor in de plaats komende handeling,. en deze in de 
plaats daarvoor komende handeling is deze, 'waardoor het 
anathema aangekondigd wordt, met opzegging van den 
Vl:ede, de broederschap en de speciale synodale corres.
ponden,tie, hetzij openlijk of bedektelijk, of op beide ma
nieren". ZiIlk een excommnnicatie kan nooi! ontzetting 
uit het ambt beteekenen, maar staat gelijk aan buitenslui
ting buiten het kerkveI"band .. 

Er zijn in de bladen verschillende aanhalingen van 
Voetius genoemd die zouden bewijzen dat hij het recht 
oni een kerkeraad af te zetten aan meerdere vergaderin
gen toekent. Maar onzes inziens bewijzen die aanhalin
gen zulks niet. Steeds zal men merken dat Voetius leert 
dat ten slotte de gemeente de formeele daad van afzetting 
~~ . 

Historisch blijkt, onzes inziens, ook uit de gevallen 
genoemd door Reitsma en Van Veen, dat de Gereformeer
de Synodes, enz., weI adviseerden en besloten dat kerke
raden afgezet zouden worden, maar of zulks zou geschie
den, de eigenlijke daad van afzetting, geschiedde door de 
plaatselijke kerk, gelijk het formulier van afzetting van 
Zuid Holland, 1619, dan ook· veronderstelt. Doch dit in 
detail te bewijzen zou ons rapport te lang maken, en wij 
verwijzen daarom naar wat hieromtrent van weerszijden 
bijgebracht is .. 

Ook' de' aut.oriteiten in Nederlaud van lateren datum 
stemmen aIle melons in. Allen leeren dilt een Classis een 
kerkeraad niet kan afzetten. Niet slechts is dit het gevoec 

len van Dr. Rutgers en Dr. H. H. Kuyper van de Vrije Uni
versiteit, maar evenzeer van Dr. H. Bouwlnan van de 
Theologische School te K.ampen. Laatstgenoemde schrijft 
in een gepubliceerden brief aan Dr. J. Van Lonkhuyzell 
het volgende: "Uw vraag, of ik ooit op mijn colleges zou 
gezegd hebben dat een Classis een kerkeraad iou kunnen 
afzetten, bevreemdt mij eenigszins. lk herinner mij niet 
dit ooit -Ie hebben geleerd, en ik ZOLl zeggen dat dit onmo
gelijk is (wij cursiveeren). WeI kon de Classis den.kerke-
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raad helpen in het afzetten van een ouderling; Ook weI 
kon een Classis, wanneer de kerkeraad geheel afgedwaald 
is of in strijd handelt met het recht der Kerk en hare Be
lij denis, de gemeente help en in het kiezen van een anderen 
kerkeraad, maar de Classis mag niet handelen zonder de 
gemeente.~ Ik heb in 1905, toen de kwestie N. Pekela op de 
Synode behandeld werd, en ik met Dr. Hania enDs. Breu
kelaar werd gedeputeerd omdaar orde op zaken te' slel
len, dit beginselkrachtig verdedigd. De generale kerken 
mogen niet do en wat des kerkeraads is. Ook de Classis 
mag niet do en alsof er geen kerkeraad is. Naar Gerefor
meerd Kerkrecht valt, als het geheelekerkverband (moet 

, zijn de geheele kerkeraad) bedorven is, en er geen nor
maleweg tot genezing is, de macht der Kerk weder terug 
op de gemeente, en het kerkverband kan en moe! dan de 
gemeente hulp ·bieden, dat een andere kerkeraad worde 
gekozen in plaats van den ontrouwen". 

C. Met opzet hebben wij de bespreking van de Gere
formeerde beginselen en de verwijzing naar Gerefor
meerde authoriteiten, alsook de aanduiding waar de Com
missieleden het weI en waar zij het niet eens over zijn, 
vooraf laten gaan, en de bespreking van de artikelen der 
Kerkenorde tot het laatst bewaard. Vit het voorgaande 
kan blijken wat de leidende beginselen van ons Kerkrecht 
zijn, also ok wat het punt is waarover het geschil loopt. 
Het punt van verschil is niet of een Classis zeggenschap 
over den kerkeraad heeft. Dat wordt door allen van harte 
toegestemd. Maar over de vraag: Hoeve,r reikt dat zeg
genschap? ,Indien het zeggenschilp van de Classis zoover 
reikt dat de Classis hiet slechts zekere besluiten van de 

~ plaatselijke kerk kan vernietigen, maar zelfs den plaatse
lijken kerkeraad afzetten kan, wat blijft er dan van het 
Gereformeerde beginsel van de autonomie van de plaatse
lijke kerk over? Want het recht van een kerkeraad om 
zelve te blijven voortbestaan is weI het laatste dat den 
kerkeraad kan ontnomen 'worden. Als het kerkverband 
daartoe het recht heeft, dan kan het kerkverband alles 
do en, als het zulks noodig keurt. En dan is men op hier
archische lijn. 

Maar geeft de Kerkenorde ergens het recht ain een 
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Ciassis of' Synode om een kerkeraad af te zetten? De 
volgende artikelen van de Kerkenorde komen hierbi] ba
der ter sprake: Artik~len 30, 31, 36, 79, en 84. 

',Artikel 30'duidtreeds terstond aandat de taak en het 
terrein der meerdere vergaderingbeperkter is dan der 
mindere, want het luidt: "In meerdere vergaderingen zal 
men niet handelen, dan 't geen in mindere niet heeft afge
harideId kuuuen worden, of dat tot de kerken der meer

'dere vergadering in het gemeen hehoort". Hieruit bIijkt 
dat de kerkeradeh niet ,,] bunmacht op de Classis samen
brengen, want geIijk Ds. J. Jansen het uitdrukt: "Tegen
over tien zaken die dekerkeraad wei af kan, staat er mis
schien een, die de hulp der meerdere kerken vraagt" (Jan
sen,Korte Verlclaring van de Kerkenordening, p. 142). Dat 
de Cbssis niet aIle macht heeft over denkerkeraad, zelfs 
niet tot afzetting toe, maar beperkt is.in hare macht, bIijkt 
nit dit artikel duideIijk. . 

Artikel 31 handhaaft de bindende kracht van kerke
lijke besluiten. 'Dit artikel snijdt, aIle in depend en tisch 
streven af, alsor iemand de besluiten der meerdere verga
dering niet behoefde op te volgen indien hij het er niet 
me de eens is. De besluiten der meerdere vergadering zijn 
bindend ook al is een kerkeraad er niet me de eens, gelijk 
boven reeds omschreven. AIleen dan wanneer de beslui
ten bewezen worden te slrijden tegen Gods Woord of de 
artikelen der Kerkenorde, heeft men het recht er tegen in 
te gaan. In dit geval kan het noodig bIijken dat een ker
keraad het kerkverband verlaat in plaats van zich er aan 
te onderwerpen. Gelijk, volgens Ds. Jansen (Korte Verc 
klaring,p. 147), "Voetins ook zegt, dat een plaatselijke 
kerk, die gedwongen zon worden een besluit, dat bevon
den wordt met Gods Woord te strijden, uit te voeren, aes
noods uit het kerkverband moet treden, liever dan tegen 
Gods Woord en het geweten te handelen". Doch zoolang 
een kerkeraad iJ.). het kerkverband blijft, heeft die zieh 
bij de beslniten neer te leggen. ]\faar in dit artikel wordt 
nergens het recht tot afzetting van een kerker,aad gegeven. 

ArtikeI 36 kent aan de Classis zeggenschap, en weI h'el
zelfde zeggenschap toe over den kerkeraad, hetwelk de' 
Particnliere Synode heeft over deClassis, en de Generale 
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Synode heeft over de Particuliere. Maar dat tel' andere 
zijde de macht van de Classis niet zoover reikt als van den 
kerkeraad, zoodat die desn~ods kan doen wat des kerke
raads is, blijkt hieruit dat de lijn niet doorgetrokkim 
wordt en er niet staat: '~Hetzelfde zeggen heeft de kerke
raad over de gemeente, hetwelk de Classis heeft over den 
kerkeraad", enz., Volgens Voetius en Rutgers blijkt daar
uit dat de macht del' meerdere vergaderingen niet iden
tisch is met die van den kerkeraad. Een Particuliere 
Synode zou een Classis niet afzetten, weI desnoods buiten 
het kerkverband verklaren. Als dan een Classis hetzelfde 
zeggen heeft over den kerkeraad als de Particuliere Sy
-node over haar, dan is het recht van afzetten haar niet ge
geven, maar weI het recht om den kerkeraad buiten het 
kerkverband te verklaren. 

Tlit Artikel 79, dat handelt over de afzetting van Diena
ren des Woords door de Classis en over de afzetting van 
Ouderlingeu en Diakenen "door voorgaand oordeel des 
Kerkeraads derzelver en del' uaastgelegene Gemeente", 
wordt het argument opgebouwd, dat een Classis een ge
heelen kerkeraad afzetten kan. De afzettiug van Diena
ren des Woords wordt door dit artikel bepaaldelijk aan de 
Classis toevertrouwd. En een Ouderling of Diaken wordt 
afgezet door voorgaand oordeel des kerkeraads derzelver 
en del' naastgelegene Gemeente, daarom kan het ook donI' 
de Classis geschieden. En als de Classis een kerkeraadslid 
of een minderheid van den kerkeraad kan iifzetten, d')n 
kan zij ook den geheelen kerkeraad afzetten. Aldus 
luidt de argumeutatie. 

Maar is die conclusie juist? Naar onze meening niet. 
Het is natuul'lijk dat een Classis een Dienaar des Woords 
afzet, naar den regel: Die inzet zet ook af. De bevoegd
heid van een Dienaar des Woords reikt verdeI' dan de 

. plaatselijke gemeente. Daarom moet de Classis beslissen 
over de inzetting in het ambt also ok de afzetting van een 
Dienaar des vVoords. Indien eenplaatselijke gemeente 
een afwijkenden Dienaar des Woords, evenwd in weerwil 
van de Classis, zou willen handhaven, zon zij daardoor het 
rechtverliezen tot het kerkverband te behooren. En wat 
de afzetting van Ouderlingen en Diakenen belrefl, mogen 
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wij vragell of dit Artikel het recht geeft of dat het ooit is 
voorgevallen dat een kerkeraad· van een naastgelegene 
gemeente zonder daartoe door den desbetreffenden ker
keraad uitgenoodigd, eigenhandig optreedt om een 
kerkeniadslid van een anderen kerkeraad te helpen 
afzetten? Enals een kerkeraad daartoe niet uit zichzel
ven het recht heeft, dan geeft dit artikel ook niet het recht 
aan. de gezamenlijke kerkeraden, in Classis vergaderd, 
daartoe het recht. En geen kerkeraad zou ooit een andc
ren kerkeraad of een Classis verzoeken om zichzelven 
af Ie zetten, wei als het een minderheid van kerkeraads
leden betrof. Bovendien, een kerkeraad is maar piet de 
optelsom van zooveel kerkeraadsleden,maar is als eenheid 
de bestuursmacht die Christus in een gemeente verordend 
heef!. En de Classis, enz., zijn geen hoogere bestuurs
colleges, die zoo maar over de afzetting van kerkeraads
leden te beschikken hehben, maar zijn breedere verga
deringen van ge1ijken rang. met den kerkeraad. Er is 
geen hoogere macht in de Kerk van Ch):'istus dan den 
kerkeraad. 

Dit laatste is dan ook duidelijk uitgedrukt in Artikel 
84, waar staat: "Geene kerk zal over andere kerken ... 
eenige heerschappij voeren". Dit artikel handhaaft de 
vri.iheid en· zelfstandigheid van de plaatselijke kerk, even-

. als Artikel 29 de verplichtiug van de plaatselijke kerk tot 
kerkverband handhaaft. Het toont dat het Gereformeerd 
kerkverband een foederatieve is van gelijkstaande ker
ken. Ter eener zijde is het waar, gelijk Dr. Rutgers het 
uitdrukt (vgl. J. De Jong, College Voordrachten, p. 158), 
dat "dit artikel zeer zeker toelaat, dat de plaatselijke kerk 
in zaken, die zij zelve niet kan uitmaken, of die op aile 

. kerken betrekking hebben, het zeggenschap overlaat aan 
aIle kerken gezamenlijk in Classen en Synoden. In zoo
verre heef! de plaatselijke kerk zelf afstand gedaan yan 
hare vrijheid, en moet dit, omdat anders kerkverband nie! 
mogelijk is". Ter andere zijde waakt dit Artikel tegen 
eenige hierarchische overheersehing van Classes, enz., 
over de plaatselijke kerk. Het gaat in de huidige kwestie 
er niet over dat Ouderlingen, met behulp van de naburige 
kerkeraden als reehters, kunnen worden afgezet; ook niet 
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of een Classis niet eenig foederatief ·zeggenschap heeft' 
over de'·-plaatselijke kerk, maar of de autonome plaatse
lijke kerk aan .dwingend overheidsgezag eener classic ale 
vergadering onderworpen is, zoodat zulk een vergadering 
een kerkeraad die voor hare besluiten niet buigen wi!, kan 
kom¢n afzetten, ,En dan zegt dit artikel dnidelijk, dat de 
Classis znlk een macht niet heeft, want (Art.. 84) "geen 
kerk zal over andere kerken eenige heerschappij voeren". 

D. In het voorgaande meenen wij genoegzaam te heb
ben aangetoond nit de beginselen van Gereformeerd Kerk
recht, also ok uit de geschiedenis en uit de verwijzingen 
naar degenen ·die onder ons bekend staan als autoriteiten 
van den eersten rang in Nederland, en ook uit desbetref
fende artikelen van de Kerkenorde, dat de vraag ons ter 
oplossing voorgelegd: "Kan de Classis een Kerkeraad 
Afzetten"? ontkennend dient beantwoord te worden. 

Toch zijn wij van oordeel dat er een weg is om onder 
ons tot de gewenschte eenstemmigheid te komen. Geheel 
deCommissie is van oordeel dat eenClassis volgens Gere
formeerd Kerkrecht weI het recht heef! om een weer bar
stigen kerkeraad buiten het kerkverband te sluiten. In
dien de Kerk het standpunt inneemt dat een kerkeraad, 
die pertinent weigert de besluiten van de meerdere verga
deringen na te komen, zich schuldig maakt aan een feite
'lijk breken van het kerkverband, en, zoo de kerkeraad 
onwillig blijft, hij buiten het kerkverband dient geslo
ten te worden,.zooals boven omschreven, zoo zal daardo.or 
het kerkverband beschermd worden tegenover aile inde
pendentistisch streven vanplaatselijke kerken en kerke
raden, en ook aile gevaar voor collegialistische hierarchie 
voorkomen worden. 

Met eerbied onderworpen, 
K. W. FORTUIN, 

H. H. MEETER. 
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RAPPORT XI 

REPORT OF THE COJ\fMITTEE IN RE A GENERAL 
. TREASURER 

T HE COMMITTEE appointed by the Synod of 1924 in 
re a .General Treasurer, offers the following instruc-' 

tion to Synod: 

A. The Committee has made a careful study of the 
existing financial system of our Church, and also' of the 
proposal of Classis Grand Rapids East for a General 
l'reasurer. An analysis of these two, and of the proposal 
for a unified financial system, made in 1924 to the Gen
eral Assembly of the Presbyterian Church, has led. the 
Commitee to the conclusion that it would be indavisable 
at this time to adopt the plan proposed by Classis Grand 
Rapids East. 

Reasons:-
(1) The Committee believes that the Church is too 

small to warrant the great expense that might be 
involved in the central control of its funds; 

(2) It believes that the permanent investments of the 
Church are not large enough to demand the full 
time of a financial expert; 

(3) In view of the fact that the Presbyterian Church 
Committee' on Fipancial Unification found legal 
obstacles to the placing ofaII funds in the hands of 
a single Treasurer, the Committee fears that it 
might be legally impossible to give the control of 
the funds of the various corporate boards of the 
Christian Reformed Church to one individual or 
to one supervisory board; 

(4) The Committee believes that the funds of the sev
eral Boards should be controlled. by the several 
Boards themselves; 
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(5) It, is convinced that the object of Classis Grand 
Rapids East, namely, the systematizing of our 
financial system, may be accomplished by the 
introduction of greater uniformity of accounting 
into our present system. 

B. Inasmuch as it believes that some changes in our 
present system, with a view to securing more uniformity 
in the gathering, disbursing, aud accounting of the vari
ous church funds, should be made, the Committee makes 
the following proposals: ' 

(1) That the Classical Treasurers he retained; 
. (2) That the various Boards, with their officers, (in

cluding their Treasurers) be retained; 
(3) . That, however, the following .changes he made: 

a) That the collections and donations received bv 
the Consistories (for the Church Boards) he 
sent directly to the Treasurers of the respec
tive Boards, instead of to the Classical Treas
urers first, and then to'the Boards. This would 
lessen the work of the Classical Treasurers, 
eliminate duplication of bookkeeping, lead to 
greater uniformity in accounting, and make for 
greater dispatch in the handling of funds. 
This would midoubtedly'increase the work 'of 
the Board Treasurers, but the Committee be
lieves that the adv:;mtages of the change would 
make this increase advisable. The Committee 

, believes also that it ¥,ould be possible for one 
accountant to do all the clerical work for the 
Treasurers of the various Boards. Hence it 
proposes further: 

b) That the present bookkeeper of the Board of 
the Theological ,School and Calvin College 
serve in the same clerical capacity to one of 
the other Boards, and that if this proves suc
cessful, the sanle individual serve in the salllC 
capacity for all of the Boards. For example, 
the Committee advises that to begin with, the 
bookkeeper of the Theological School and Cal
vin College receive and disburse funds and 
keep records for the Synodical Treasurer also, 
and that if this proves successful, the same sys-
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tern be extended, as soon as it is practicable, 
so as to give the same man charge of the book
keeping an~ the receiving and disbursement of 
the funds of the Treasurers of all the Boards. 

1. The additional expense to carry Ollt this propos'll 
would be nominal, because: 

. a) It would involve no additional office rental, 
and 

b) Most of the additional work could be taken. 
care of by the present bookkeeper of the Theo
logical School and Calvin College. 

c) Such additional help,. such stenographic work 
as he might need he could get from students 
capable. of doing such work. 

2. This plan would make for more uniformity in 
bookkeeping and would simplify the auditing of 
the accounts of the Boards. 

3. It would make for direct contact between indi
vidual churches and the person responsible for 
the disbursement of the funds for the various 
causes. 
a) Receipts for all moneys received by him would 

immediately be sent to the sender of the. 
moneys. 

b) Regular statements of assessments would be 
mailed to the various Classes. 

c) Regular statements would be sent to the clerks 
of the various classes accounting for funds due 
from and received from the chnrches in the 
Classes. 

4. This wonld leave the control of the funds of the 
several Boards in the hands of their Treasurers. 
The bookkeeper wonld merely act as a servant of 
the Boards. 

- 5, This would eliminate the necessity .of publishing 
reports in The Banner and De Wachter. 
a) The local consistories would hold receipts from 

the bookkeeper for all remittances made. 
b) One annnal statement of the finances of the 

, Boards might be published in the church 
papers or in the church yearbook. 



-166·~ 

THE BOOKKEEPER: 
Duties 
The bookkeeper or accouutant shall: 
1. Receive all moneys for the Boards sent to him by 

the local church Treasurers and keep.separate 
. records of the receipts of each~oard. 

2. Make disbursements from the funds of the several 
Boards as ordered by the Treasurers of the respec
tive Boards and keep a record of the disbursements 
made by each Board. 

3. Keep an inventory of all the funds (both current and 
permanent) of the several Boards; the control of 
these funds, however, to remain in the hands of the 
Boards. 

4. Acknowledge receipt of all moneys by the issning of 
receipts to the senders. 

5. Notify consistories that are in arrears of their de
linqnency .. 

6. Notify the clerks of the several Classes which of the 
churches within their Classis are delinquent in the 
payment of their assessments. ' 

7. Issue such regular statements of the financial condi
tions of the Boards as these Boards may demand. 

Control 
Just as the present bookkeeper of the Board of the 

Theological School and Calvin College receives his in
structionsfrom the Treasurer of the School, so also he 
would receive his instructions as to his work for the other 
Boards from the Treasurers of these Boards. The several 
Boards could with little difficulty arrange for the joint 
control and payment of the bookkeeper. 

Security 
The bookkeeper should furnish sufficient bond be

cause he would have charge of the funds of the Boards 
and would have to issue checksSor the Boards. 

The books of the several Boards could be systematized 
by a competent C. P. A., (as the books of Calvin College 
have been). This unification of the work and systema
tizing of the accounts wonld make .regular and careful 

. auditing easy. 
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NOTE 1. 
Funds other than those of the Church Boards: 
Gifts to Bethesda and other charitable institutions 

should be sent directly to the Treasurers of these institu
tions by the local consistories. 

NOTE 2. 
Better bookkeeping by local Church Treasurers: 
The Central bookkeeper might be able after the 

system is functioning successfully, to advise local treas
urers as to simple and uniform methods of keeping book. 

C. REMARKS ON THE PROPOSAL OF MR. J. BUITEN. 

The Committee wishes, in this connection, to refer 
to a proposal made by the bnsiness manager of the Chris
tian Reformed Pnblishing House which was forwarded 
to the Committee by the Pnblication Committee of the 
Christian Reformed Church. 

This proposal would c.ontinne the present system, 
but wonld improve it, by prescribing monthly reports .of 
all the Classical Treasurers in D~ Wachter and The 
Banner. 

Your Committee is of the opinion that this plan should 
not be adopted, because: 

1. It does not do away with the dnplication of work 
in sending moneys first to the Classical Treasurers 
and then to the Treasurers of the Boards. 

2. It requires a duplication of reports in onr church 
papers. (If the reports of the Classical Treasurers 
and of the Treasurers of the several Boards are to 
serve as checks on each other, both must be pub
lished.) 
a) This takes up to much space in our church 

papers, even th.ough small type be used, as pro-
~sed . 

3. This plan requires frequent reports' but does not 
make the check which the reports are supposed to 
offer any more accurate since the moneys sent in 
by the local congregations to the Classical Treasur
ers and then to the Boards, are not reported indi
vidually by the Boards in the church papers. 
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4. It is not likely that these reports in the church 
papers will be used by the auditors of the books 
of the Treasurers of the local consistories, of the 
Classes, or of the Boatds. 

5. This plan does not definitely place the responsibil
ity for the prompt and effiCient handling of funds 
any better than the system in use. 

Respectfully submitted, 
Your Committee, 

M. M. SCHANS. 

J. KAMSTRA, 

T. NOORDEWIER. 

H. J. RYSKAMP. 

H.G. DEKKER. 
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RAPPORT XII 

REPORT OF THE COMMITTEE TO PROVIDE ENGLISH 
SERMONS FOR READING SERVICES IN OUR 

CHURCHES 

To the Synod of the Christian Reformed Church, meeting 
in Chicago, June, 1296, 

ESTEEMED BRETHREN :-. 

YOUR COMMITTEE, appoiDted by the 1924 Synod to 
. continne the work of the Committee appointed by 

Synod of 1920, hereby reports that in spite of having ar
rived, after much planning and consultation, at a work
able plan for prQviding our churches with Engl,ish ser
mons for reading services, the small demand for such ser
mons did not justify, the expense thatwould be involved 
in supplying the need. 

Articles were placed in both The Banner and De 
Wachter, requesting all consistories to notify the Com
mittee of their needs in regard to sermons. In all only 
17 consistories responded, and their needs were so varied 
that the Committee did not feel itself justified to set up a 
big piece of machinery for s·rich a small output, especially 
since there was a small left-over stock from the former 
Committee, from which several of the 17 congregations 
could haue been supplied witp. a few sermons if they 
had asked for them. Though plainly annonnced that 
there were yet old sermons printed by the former Com
mittee, which could be had at $3.00 per set. of nine, only 
three requests came in for sets, and no separate copies 
were asked for. All asked for new sermons, and these 
requests were at times very indefinite. 

Yo,ur Committee is, therefore, of the opinion that 
Synod has done its best, over a period of six years, to , . 

'I 
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meet the need which there was said to he, and advises 
Synod to leave this matter to p'ersonal initiative until such 
a time when the demand of the churches shall he more 
insistent. Your Committee can the more confidently ad
vise this course of procedure since the Rev., P. J. Hoe
kenga, also a memher. of this Committee, has taken it 
upon himself during the past year, to personally provide 
in this need, arid is doing good work. ' 

The financial statement of our Treasurer here follows: 
Received from Treasurer of, Former Committee .... _ .... ____ , ____ .... $ 93.65 
So1d 3 Sets ·of Sermons (one'set not- yet paid)________ 6.00 

TotaL .............. : .............................................. $ 99.65 
Spent for Postage .. ____________ ..... _________________________________________ ". _________ , 1.00 

Balance on Hand _________ ..... __ . ___ .... __ ... _________________ $ 98:65 

Upon decision of Synod to discontinue' the work, the 
balance on hand will he returned to the General Home 
Mission Fund, from which the original funds were re
ceived. We further request Synod to 'decide what must 
be done with those old sermons that are ·left. 

Respectfully submitted, 
The Committee ad hoc, 

D. H. KROMMINGA, President. 
L. TRAP, Secretary. 
P. A. HOEKSTRA. 
P. J. HOEKENGA. 
J. B. HULST. Treasurer. 
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RAPPORT XIII 

BEVOEGDHEID VAN CLASSICALE COMMISSIES 

Aan deSynode der Christelijlee Gereformeerde Kerle, ver
gaderd te Englewood, Chicago, Jnni, 1926. 

EERWAARDE BROEDERS:-

Uwe' Commissie inzake de bevoegdheid van Classicale 
'Commissies biedt U het volgende rapport aan: 

CLASSIS SIOUX CENTER verzocht de vorige Synode 
"een Commissie te benoem~n, om te onderzoeken 

wat den aard, het doel, en de bevoegdheid zijn van een 
Classic ale Commissie" (Agendum 1924, bladz. xxxv). Ter 
toelichting voegde de Classis er de mededeeling bij, Clat de 
aanleiding lot het doen van dit verzoek lag in een desbe
treffend verschil van oordeel tusschen de door de Synode 
Van 1922 b(moemde Deputaten voor de zaak Sioux Center 
en de Classis, welle verschil de Classis te verstaan gaf door 
haar van beteekenis geacht te worden voor de vraag, of 
de stichting van Sioux Center II al dan 'niet naar Kerken
orde (ArtikeI38) had plaats gehad. Blijkbaar was dus de 
bedoeling der Classis, dat de Synode, door zich uit te spre
ken omtrent den aard, het doel, en de bevoegdheid eener 
Classicale Commissie, in dit verschil van oordeel beslissen 
zou tnsschen de Synoda:le Deputaten en haar, en daarmee 
tevens beslissen zou, of in de stichting van Sioux Center II 
aan Artikel 38 der Kerkenorde recht was gedaan. ' 

Het verzoek van de Sioux Center, Classis heeft dus 
niets nit te staan met de bezwaren, dieindertijd tegen 
Classic ale en Synodale Commissies zijn ingebracht, alsof 
die Commissies eenzeIfde karakter droegeri en even ver
werpeJijk zouden zijn als de Classicale en Provinciale 
"besturen" der Collegialistische Nederl..Hervormde Kerk. 
Toch kan het zijn nut hebben, tot verdnidelijking van de 
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zaak, om van die kerkelijke "besturen" even kennis te 
nemen. 

In de Nederl. Herv. Rerk heef! men voor elk Classi
caal res sort een "Classicale Vergadering" en een "Classi
caaIBestuur". De Classicale vergaderingen komen slechts 
eimma'al per jaar samen, en vergaderen dan onder de lei
ding van bet Moderamen van het "Classicaal Bestuur". 
Haar voornaamste taak is de benoeming van de leden van 
het "Classicaal Besltiur". Verder mogen zij discussieeren 

, en delibereeren over allerlei zaken betreffende het gods
dienstig en kerkelijk leven, maar zonder blndende beslui
ten te mogen maken, en zij zijn onbevoegd om zich te 
mengen in zaken van het kerke!ijk bestuur. Het "Classi
caal Bestuur" daarentegen, bestaande uit een Praeses, As
sessor, en Scriba, met eenige predikan ten en half zooveel 
ouderlingen, is het !ichaam dat de kerkelijke regeering in 
handen heeft. Het vergadert viermalen des jaars met 
speciale samenkomsten zoo vaak die noodig zijn, en heef! 
geen wetgevende, maar weI besturende en reehtsprekende 
macht. (Prins, Het Kerkrecht 'der Nederl. Hero. Kerk, 
bladz. 96, ff., 102, ff.) 

Hier hebben wij dus een' voorbeeld van wat Classicale 
Commissies niet mogen zijn. Stond het nu vast, dat de 
Classicale Commissies in aard, doel, en bevoegdheid niet 
cen heel anderkarakter konden dragen, dan waren zij ze
ker ,even verwerpelijk als die "Classicale Besturen". 
Maar dat te beweren, en tegen Classicale Commissies in 
Gereformeerden zin dezelfde bezwaren in tebrehgen, die 
tegen de "Classicale Besturen" met reeht kunnen inge
braeht worden, is onzin. Dan zouden zij onvoorwaarde
!ijk te veroordeelen zijn. Maar Art. 49 K. O. sehrijf! v66r, 
dat elke Part. Synodeeen Synodale Commissie hebben zal, 
en dat weI een Commissie met cen breed mandaat; en 
wat in dezen vool' een Part. Synode geoorloofd is, kan 
voor een Classis niet ongeoorloofd zijn. Vooral niet voor 
onze Classes, die bij ontstentenis van Part. Synoden voor 
een deel de plaats daarvan inn em en. 

De vraag is dus maar, wat men van de Classieale Com
missies maakt. Per se zijnze met het Geref. Rerkrecht in 
geen enkel opzicht iu strijd, m'lar men mag er geen "Clas-
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sicale Besturen" van maken. Oat is. met het Geref. Kerk
recht wei zeer zeker in strij d. 

AIs uitgangspunt moet hier het beginseI geld en, dat 
Classicale Commissies in aard, doel, en bevoegdheid moe
len beanlwoorden aan aard, doel, en bevQegdheid van 
Commissies in hel algemeen, zooals die van het begin af 
in de Geref. Kerken in gebruik zijn geweest, en voor het 
kerkeIijk Ieven onmisbaar zijn geacht. 

Wat haar aard betreft, mogen Commissies in het alge
meen in een Geref. Kerkinrichting slechts voorkomen als 
dienaressen der KerkeIijke Vergaderingen. N ooit mogen 
zij iets anders zijn, iets anders willen zijn. Nooit mogen 
zij de plaats innemen van de KerkeIijke Vergaderingen 
zelven, geIijk in de Neder!' Herv. Kerk de "Classicale Be
sturen" de plaats innemen en met de rechten bekleed zijn 
van de Classicale Vergaderingen. Evenmin mogen zij een 
eigen plaats in,l1emen naasl de KerkeIijke Vergaderingen, 
als een vijfde orgaan van Kerkregeering naast de vier in 
Artikel 29 K. O. genoemd, geIijk wanneer bijv. het Cura
torium zich beschouwen zou als een zelfstahdig bestuurs
Iicbaam voor de zaken der Theo!. School en Calvin Col
lege. Ous moeten zij in alle deelen ondergeschikt bIijven 
aan de KerkeIijke Vergadering, die haar deputeerde of 
committeerde, als dienaressen wier opdracht· de Kerke
Iijke Vergadering omschrijven en beperken kan zooveel 
zij goedvindt; die aan die KerkeIijke Vergadering verant
woording scImldig zijn; aan wier op eigen hand verrichtte 
handeIingen de KerkeIijke Vergadering niet gebonden is; 
wier op eigen hand verrichtte handeIingen door de Kerke
Iijke Vergadering kunnen goedgekeurd en bevestigd, maar 

. ook afgekeurd en vernietigd worden; en die ten allen tij de 
door de Kerkelijke Vergadering ontslagenkunnen wor
den. Oit aile'; geldt van den aard vanClassicale Commis
sies evenzeer als van eenig ander deputaatschap of 
Commissie. 

Hel doel van Commissies in het algemeen is de Kerke
Iijke Vergadering te dienen, door in de uitvoering van 
haar pesluiten of in de behartiging van tot haar domein 
behoorende zaken te doen, wat die vergaderingen zelve 

. niet kunnen doen. Oaarin Iig! de onmisbaarheid van 
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Commissies voor het kerkelijk leven. Kerkelijke Verga
deringen kunnen niet altijd in zitting zijn, terwijl toch de 
stroom van het kerkelijk leven altijd doorgaat, en er al
tijd zaken zijn, die bestendige verzorging, en leiding en 
besturing behoeven. En al konden die vergaderingen ook 
altijd in zitting zijn, dan zouden zij toch vele besluiten 
zelve niet kunneu uitvoeren, noch de verzorging van be
doeide zaken zelve kuunen behartigen; maar daarvoor de 
hulp van deputaten en commissies moeten inroepen. En 
bel doel van Classicale Commissies is al weer geen ander. 
Zij zijn bestemd om ad interim vanwege de Classis be
paalde zaken waar te nemen, zooals het zien en appro bee
ren van Leeraars-attesten, en wat haar verder door de 
Classis in een welomschreven opdracbt in handen wordt 
gegeven. Aan zulk een welomschreven opdracht behoort 
het dan ook niet te ontbreken; en daarvoor te zorgen is de 
taak VaIl elke Classis voor zich'. 

Ten aanzien van .de bevoegdHeid van Commissies in 
het algemeen staat het niet zoo, dat er een zekere bevoegd
heid zou zijn, welke aan Commissies als zoodanig, zonder 
meer, eigen zou wezen. Evenmin is er zulk een bevoegd
heid voor Classicale Commissies. De Kerkelijke Vergade
ringen van Art. 29 K. O. hebben als zoodanig een eigen 
origineele bevoegdheid, en zijn als zoodanig bekleed met 
de kerkelijke macht voor de behandeling van aile zaken 
die wettig ter tafel komen. Krachtens de ordinantie van 
Christus hebben niet aileen de Kerkerade.n zulk een 
macht, maar evenzeer de meerdere vergaderingen, als sa
menvoegingen van Kerkeraden. Commissies daarimtegen 
hebben als zoodanig niet de minste kerkelijke', bevoegd
heid, tenzij zij die bij speciale opdracht ontvangen van de 
Kerkelijke Vergadering, die hen aanstelL En de bevoegd
heid die zij dan hebben, is niet een origineele maar een 
afgeleide en een tot hun opdracht beperkte. Zij hebben 
bevoegdheid ten aanzien van zaken die binnen haar op
dracht liggen, maar missen aile gevoegdheid ten aanzien 
van zaken, die buiten haar liggenc 

Ook deze dingen gelden evenzeer van de bevoegdheid 
van Classicale Commissies. 

De mate van verleende bevoegdheid kan verschillend 
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zijn. Een Kerkelijke Vergadering heeft het recht haar 
zooveel mogelijk te beperken, door te bepalen niet alleen 
wat het deputaatschap te doen zal hebben, maar ook hoe 
het zijn taak zal hebben uit te voeren, zoodoende zoo wei
nig mogelijk aan het eigen oordeel der deputaatschappen 
overlatende. Dit zooveel mogelijk te do en is altijd raad
zaam, want de dienares moet dienares blijven, en niet in 
de verzoeking gebracht worden zich meesteres te wan en; 
maar eene Commissie aIle vrijheid en aIle ruimte te ont
nemen om naar eigen oordeel te handelen, kan eenvoudig 
niet. "Er is niet ,een deputaatschap denkbaar," schreef Dr. 
A. Kuyper, Sr., in De Beraut, No. 1058, "dat uit te voeren 
en waar te nemen zouzijn door een automaat. Een depu
taat wordt gekozen als deskundige, als man voor zijn taak 
berekend, en als een persoon in wien men vertrouwen 

,stelt, dat hij de zaak tot een goed einde zal brengen". 
Want niemand kau vooruit zeggen, welke ervaringen de 

, deputaten bij de uitvoering van hun last zullen opdoen, 
en deze kunnen van dien aard zijn, dat zij een heel andere 
wijze van handelen vereischen, dan de deputeerende ver
gadering had verwacht. Daarom kan !J.et zelfs noodig, 
en dan ook geheel geoorloofd zijn, om aan deputaten een
voudig Do/macht te geven, om in naam van de deputee
rend.; vergadering naar eigen oordeel te handelen, en "om 
met Synodale macht de uitspraak vast te stellen" (Rut
gers, Kerkelijke Adviezed, I, 314 ff.). Zoo gaf de Part. 
Synode van Delft, 1618, aan een deputaatschap volmacht 
om "te handelen met zoodanige autoriteit, alsof de Sy
node zelve tegenwoordig ware" (Reitsma en Van Veen, 
Acta, enz., III, bladz. 313). Desgelijks de Part. Synode 
van Enkhuyzen in hetzelfde jaar, die aan een depntaat
schap opdroeg om "nit naam der Synode in deze zaak te 
handelen met volmacht en commissie, alsof deze Synode, 
gelijk ze tiu vergaderd is, daaromtrent en tegenwoordig 
ware, en dat diensvolgens bij deze vergadering van waar
de gehouden worden zal, hetgeen door baar gecommitteer
den zal g'edaan worden" (Reitsma ell Van Veen, Acta, 
II, 40). En nog de laatste Synode der Geref. Ker~ 
ken in Nederland, van 1923, benoemde in een geval een 
commissie van vijf personen, "om de bezwaren der broe-
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deren te onderzoeken, ever de al of niet grondigheid der 
ingebrachte grieven' haar oordeel nit te spreken, waar 
rechtskrenking heeft plaats gevonden, deze zoo mogelijk 
door haar bemiddeling nit den weg te rnimen, en alles te 
doen om de verdeeldheid weg te nemen, en den onderlin
gen vrede te herstellen, en van haar arbeid rapport nit te 
brengenop de eerstkomende' Synode" (Acta, Art. 59). In 
een ander geval een Commissie van drie leden "om een 
onderzoek ter plaatse in te stellen; te· trachten de kwestie 
in geschil tot een goede en de betrokken partijen tot een 
bevredigende oplossing te brengen; en aan de eerstvol
gende ,Synode verslag nit te brengen (Acta, Art. 169) . En 
in een derde gevaleen Commissie van drie leden, om "zich 
op de hoogte te stellcn van den stand van het geschil; door . 

/ bespreking ter pJaatse dit geschil tot oplossing te brengen; 
en aande eerstvolgende Generale Synode verslag nit te 
brengen" (Acta, Art. 206). Het wettige van het geven van 
een zoo breed mandaat, met zooveel rnin;:tte om te han de
len naar eigen oordeel, aan een depntaatschap, blijkt ge
noegzaam uit he~ feit, dat deputeering van Mindere Ver
gaderingen naar Meerdere; om de Mindere op de Meer
dere te vertegenwoordigen, geschiedt met een "ongelimi
teerde,commissie", met.volmacht "om aile wettig ter tafe! 

. komende zaken mede te behandehm", zonder ecnige an
dere beperking van de van ·zelf sprekende beperking, dat 
zij daarbij gebonden zullen zijn aan Gods Woord en de 
Kerkenorde. En depntaatschappen als het Cnratorinm, 
de Zendings-Commissies, zonden zonder znlk een 'ruimte 
om te handelen naar eigen oordeel niets kunnen uitvoeren. 

Zoo hangt het dus ook van de Classis af, welke zaken, 
met elke rnimte om naar eigen oordeel te handelen, zij 
aan een Classicale Commissie ter behartiging wi! opdra
gen. Maaraltijd heeft een Classicale Commissie zich te 
honden binnen de grenzen van haar opdracht, en nooit 
mag zij daarbniten gaan. En, nog eens, gelijk de Synode 
gezorgd heef! voor een nauwkenrige omschrijving van den 
last en macht der Synodale Commissie (het Reglement 
voor de Synodale Commissic), heeft ook de Classis te zor-
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gen voor cen nauwkeurige omschrijving van den last en 
de macht van haar Classicale Commissie, die aanwijst 
hoever de bevoegdheid·van die Cbmmissie gaat. Doet een 
Classis dat niet, en bestaat er dus dienaangaande onzeker
heid, worden er in dat opzicht fouten gemaakt, dan heeft 
de Classis dit aan zichzelve te wijten. 

Met haar vraag had Classis Sioux Center bIijkbaar een 
bepaald doe!. Zij begeerde een Synodale' uitspraak om
trent den aard, het doel, en de bevoegdheid van een Clas
sicale Commissie, maar dat bIijkens haar instructie met 
het oog op een concreet geval, namelijk, een )1andeling der 
Synodale Deputaten ad hoc in de SiouxCenter"zaak, en de 
beteekenis daarvan voor de stichting van Sioux Center II, 
in verband met Artikel 38 K, O. Omtrent dat concreet gc
val vraagt zij het oordeel derSynode niet direct, maar 
toch weI indirect. Zelfs is klaarbIijkelijk die handeling 
der Snodale Deputaten de zaak, waar het haar wezenlijk 
om gaat. 

Mogen wij, met het oog daarop, herinneren aan een 
tweetal uitspraken van de Synode van 11:)24, namelijk, 
deze: 

a) Dat de Classic ale Commissie van Classis Sioux Cen- , 
ter reden had te mcenen, van de Classis tot de or
ganiseering van een nieuwe Gemeente te Sioux Cen
ter een soort opdracht, of a!thans een stilzwijgende 
inwilliging ontvangen te hebben (Acta 1924, I, A, 
(2) c, 3, bladz. 50 ff) ; 

b) Dat de zaak Sioux Center een zaak der Synode was 
geworden, en daarmee een zaak die het stadium 
van Art. 38 K, O. voorbij was. De Synode van 1922: 
had door een bepaling te maken omtrent eventueele 

__ ---'----__________ stichting ____ van ___ een __ nieuwR ___ Ge-rp.€ente_,---,zoo ---t;li-t----'-~-V0'0r-- ----
, het profijt der Gemeente mocht bIijken noodig te 

zijn" (Acta 1922, Art. 58, III, 3, bladz. 50 ff), tot Ge
meenty-stichting haar fiat gegeven. Van behoefte 
aan Classic ale toe stemming kon nu geen sprake' 
meer zijn (Acta 1924, Art. 52, I, A, (2), a, 1 en 3, 
bladz. 49 ff.)., 
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En eindelijk, uit hetgeen, naar ons oordeel, hierboven 
gegeven, van Classicale Coml1).issies geldt, voIgt dus niet, 
dat de Classis Sioux Center gelijkheeft in haar veroordee-. 
ling van de handelingen der SynodaleDeputaten in dezen 
en van de formeele wettigheid van de stichting van Sioux 
Center II. 

Met eerbied onderworpen, 
D. H. MUYSKENS. 

P. JONKER, JR. 
N. GELDERLOOS. 



-179-

RAPPORT XIV 

REPO.f{T OF THE COMMITTEE ON LITERATURE FOR 
YOUNG PEOPLE 

To the Synod of the Christian Reformed Church, to ,be held 
June 9 and fOllowing days, 1926, at Englewood. Chi
cago. Illinois. 

ESTEEMED FATHERS AND. BRETHREN:-

,YOUR COMMITTEE,appointed in 1924 (cf. Acta 1922, 
p. 45, and Acta 1924, p. 82) to consider the securing 

of Reformed literatur,e for our young people, has the 
honor to report as follows: 

A. The Committee interpreted the commission given 
by'Synod as follows: 

From the Acta,' pages 82 and 358, it appears that this 
Committee is appointed by the Synod to co-operate with 
the Federation,to provide \vays and meansto secure liter
atnre for our young people. The Committee notes the fol
lowing implications and provisions: 

(1) The Federation is placed on the accredited list of 
our churches for an amiual offering, and the 
amount thus raised is to be used for the writing 
and publishing of the needed books as long as the' 
Federation is in actual need of such financial 
assi~tance ; 

(2) The Committee is held to send in a report of its· 
work and finances to the Synod; 

(3) No part of the money received by contribution from 
the chnrcbes is to be nsed to advertise or handle 
tbe bobks after pUblication; . 

(4) It is judged that it is the sense of the provision 
made by the Synod 
-that the books after pUblication be turned over 

to the Federation for exploitation; 
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-that expenses f()r advertising and handling are 
to be provided by the sale of the books; 

---ethat the, money derived from the sale of the 
books, over and above. the cost of exploitation, 
shall go into the publicatiou fund; 

-that the selling pri,ce of the books be such that 
the Federation may gradually build up an ade
quate pUblication fund of its own .. 

B. The Committee also took the following decisions: 
(1) The .Committee expects that the membership of 

the Federation will, as much as possible, by indi
vidual effort push the sale of the books published 
in their behalf; 

(2) It is also expected that the officials of the Federa
tion Teport to this Committee with reference to the 
sale of the books and all the finances connected 
with it, so that this Committee maybe able to give 
full report to the .Synod. . 

C. The Committee decided on the following as sub
jects for fm;thcoming books: 

a) Great Men and Events in the History of the Re-
formed Churches; 

b) The Social Teachings of the' Bible; 
c) A Manual on Lodgism. 

Dr. H. Beets has accepted the appointment to write. the 
first, Professor L. Berkhof the second, and Rev .. G. W. 
Hylkema the third. In addition other subjects have been 
decided upon and negotiations are under way to procure 
suitable authors. 

D. Mr. J. B. Hulst was elected Treasurer of the funds. 
Thus far our churches have collected and sent in a total 
of $1,709.45. 

E. Mr. Richard Postma was elected Secretary in the 
place of Rev. G. W. Hylkema who had faithfully served)n 
that capacity before his change of residence. 

F. The Committee wonld call the attention. of yonr 
body to the fact that the preparation of the mannscripts 
for these books reqnires' time, and that consequently pa
tience will have to be exercised. 
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The Committee recommends that'as much as possible 
the Committee retain identity of membership. Inasmuch 
as this Committee should be able to meet r'eadily and not 
too intermittently, and inasmuch as Rev. G. W. Hylkema 
now resides in Orange City, at rather too great a distance 
to make meetings convenient, the Committee offers the 
suggestion that Synod appoint in his place someone living 
in the ;vicinity of Grand Rapids, where all the other mem
bers reside. In this connection it calls attention to the 
name of Rev. J. M. Vande Kieft: . 

Respectfully submitted, 
The Committee, 

H. HENRY MEETER, Chai:I;ma~. 
RICHARD POSTMA, Secretary. 
J. B. HULST, Treasurer. 
L. BERKHOF. 
G. VV. HYLKEMA. 
W. H. JELLEMA. 



-182-

RAPPORT XV 

RAPPORT VAN DE COMMISSIE TOT HERZIENING 
, ONZER LITURGISCHE GESCHRIFTEN 

Aan de Synode der Chrislelijke Gereformeerde Kerk die 
9 .Juni, 1926, Ie Chicago, m., uergaderl. 

WELEERW. EN EERW. BROEDERS:-

DE COMMISSIE in re Herzil'ning onzer Liturgische Ge
schriften breugt bij dezen ter uwer kennis dat zij 

meende de besluiten der Nederlandsche Gereformeerde 
Kerken te dezer zake te moeten afwachten, en daarom 
met haar rapport alsnog niet gereed is. 

De Commissie voornoelnd, 
S. VOLBEDA. 
J. VAN LONKHUYZEN. 
H. H. MEETEB. 
L. BERKHOF. 
C. BOUMA. 
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RAPPORT XVI 

RAPPORT VAN DE COMMISSIE IN RE 
ECHTSCHEIDINGSKWESTIE 

Aan de Synode der Clzristelijlee Gereform'eerde kerle die 
9 Iuni, 1926, teClzicago, Ill" vergadert. 

WELEERW. EN EERw. BROEDERS:-

DE COMMI,SSIE in re Echtscheidingskwestie brengt ter 
uwer kennis dat zij niet gereed is te rapporteeren, 

wijl zij : . 

a) Meende volledige behandeling dezer zaak door de 
Nederlandsche Gereformeerde Kerken te moe ten 
afwachten. Deze namen weI reeds eene beslissing 
op het punt Wesaangaande onze Kerk advies vroeg, 
maar de in Nederland daarbij gerezen vraag naar 
de(n) Bijbelsche .grond(en) voor echtscheiding is 
DOg niet afgehandeld. Uwe Commissie is van oor
deel dat wij weI doen met hare beslissing ook te 
dezer zake af te wachten; . 

b) Meent dat het aanbeveling verdient de Commissie 
'met althans twee leden te vermeerderen. Op de sa
'menstelling der Commissie is indertij d publiek kri
tiek geoefend. De Commissie is van oordeel dat 
het gewicht der zaak het wenschelijk maakt dat 
hare samenstelling boven aile verdenking van par
tijdigheid verheven is. 

. De Commissie voornoemd, 
F. M. TEN HooR. 
S. VOLBEDA. 

H. J. KUIPER. 



-184-

RAPPORT XVII 

THE EXISTING PRESBYTERIAN CHURCHES IN CHINA 

1. DEVELOPMENT OF PRESBYTERANISM IN CHINA 
A. EARLY MISSIONARY WORK 

T HE APOSTLE THOMAS, doubting until he saw, but 
then believing and pushing forth to the great task to 

which the Lord called His disciples, is said to have even 
gone as far as China in his enthusiasm for the Lord, his 
God, and thus became the first missionary to China. The 

.Nestorians had work in China as early as the 7th century. 
In the 16th century the Roman Catholics hecame estab
lished in Chiua, and mu.ch success accompanied their 
preaching, so that even one of China's emperors became 
inclined to Christianity. Later on a disagreement hetween 
the pope. and the emperor arose as to the teaching and· 
methods of the Roman Catholics, which led to their expul~ 
sion by imperial decree. But somehow or other they kept 
foothold in China uutil now. 

In 1807 Robert Morrison came to South China, v,mer
ated today as the first Protestant missionary in China:') 
The Presbyterians, U. S. A., sent out, in 1838, their first 
man to ,South China to a Mission Hospital, the first of its 
kind in the world, it is said. The hospital was opened by 
the Medical Missionary Societies, but the Presbyterians 
supplied it with doctors. Soon Presbyterian evangelists 
also came, and thus Presbyterianism') was planted in 
China, and the Reformed principles, so dear to us, were 
gradually finding their way into the hearts and lives of 
this ancient people. The first Presbyterian evangelist to 

1) Bi-monthly Bulletin, page 460. 
2) Presbyterianism in this paper does not mean any particular 

Church, but the system of Church -Organization known by that name, 
also called Reformed Church, with a view to its doctrine. 
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take work in China was the Rev. David Abeel,who in 1842 
arrived in Amoy. He came out'under the A. B. C. F. M., 
and continned his work with the Reformed (Dutch) 
CJ;mrch in America when, in 1857, the A. B. C. F. M. turned 
over its work in Amoy to the Church of which Rev. Abeel 
was a missionary. 

B. RISE OF' PRESBYTERIES 

As already stated, individual and' scattered Presby
terian mission work in China carried on by churches in 
America ,and Europe dates back as far as 1838 and 1842. 
Attempts to organize the native Chinese . converts into con
gregations, Presbyteries, Synods, and General Assemblies, 
was of necessity, a growth. But the seed sown did spring 
up and did grow. 

As far as we have been able to trace, the first Presby
terian congregation organized in China was in connection 
with the Reformed Church in America, and its organiza
tion took place in 1856, fourteen years after the J\.ev. 
Abeel set foot in Amoy. The Reformed people were not 
the only ones laboring in Amoy and South China. English 
Prescbyterians shared in the work as well as American 
Presbyterians. In' fact, Dr. Hepburn, of the American 
Presbyterian Mission, followed Rev. Abeel into Amoy in 
1843. By 1863 several Presbyterian churches had been 
organized in South China, and in that same year a union 
of these was accomplished into a common Presbytery. 
That union was carefully and prayerfully planned, and 
has extended itself to embrace, at the present time, nearly 
all the churches of Reformed persuasion. Attempts to 
form higher church courts sprang up in different parts 
of China since 1856. 

The Presbytery was local in the South, where the lan
guage is similar. The dialects in the central and North 
of China are not understood in the South. Could a larger 
union be hoped for? From the earliest days all seems to 
have been directed that way. One Presbyterian denom
ination for China was considered ideal, linguistic differ
ences though there might be. 

The next step towards the uniOliof the already various , 
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Presbyterian congregations .and Presbyteries was the meet
ing ofa Conference in Shanghai in 1877. At this meeting 
not only Presbyterians. were present, but other aenom
inations as well. About one-third of the delegates, how
ever, were Presbyterians. At that time of the 13,515 Prot
estants in China, 4,348 were Presbyterians. Not much 
definite resulted from the meeting, but the idea of uniting 
was impressed upon ,the delegates and carried home with 
them. During the General Missionary Conference in 1890, 
a similar meeting of 120 Presbyterians was held in Shang
hai, with no resnlt. It was reported that the total Presby
terian commnnicants had increased to 12,347, while the 
total Protestant communicants had increased to 37,287. 

C. NATIONAL COMMITTEE ON PRESBYTERIAN UNION 

Ten years later (1901) a Conference of Presbyterian 
Missionaries of Central China met on the 2nd @f October .. 
It moved as being desirous to advance "the unity of the 
Christian Church in China", and as a first step resolved 
to unite more closely tbe Presbyterian churches, hoping 
thereby to build up later a great union. It also proposed 
opening a Theological Seminary and a weekly church 
paper. Ten different missions were present from Central 
and North China. This Conference placed itself on record 
as desiring the "unity of the Christian Church in China". 
A National Committee on Presbyterian Union was organ
ized and met three times. It recommended the complete 
independence of the Chinese Chnrch, and a plan of Union' 
was adopted at the third meeting, held in Shanghai, 1905. 
The following Chnrches were represented: 

United Free Church of Scotland. 
Presbyterian Church in Ireland. 
Presbyterian Churyh in U. S. A. (North). 
Presbyterian Church in U. S. A. (South). 
Presbyterian Church in Canada. 
Church of Scotland . 

. Presbyterian Church .of England. 
Reformed Church of America. (represented by 

Dr. Warnshuis, of Amoy). . 
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D: ' PRESBYTERIAN COUNCIL AND SYNODS 

Mission Boards at home had given approval of the Plan 
of Union, but the time was not ripe, for a General Assem
bly uniting all Presbyterian Churches in one, Distances, 
expenses, difficult trayeling, entered in to prevent the 
speedy accomplishment uf the desired end. A COUNCIL 
OF THE PRESBYTERIAN CHURCH OF CHRIST IN 
OHINA, with the representatives of each Presbytery, was 

, recommended as well as the formation of local Presby
teries and six autonomous Synods, as well as separation 
from the paren't Chnrches. . 

,On April 19th, 19Q7, this COUNCIL OF THE PRESBY
TERIAN CHURCHES OF CHRIST IN CHINA met, and 
thereby declared the Union of all Presbyterian churches in 
China. Six Synods, representing twelve ,organized Pres: 
teries, were present. 

This National Council was a temporary "bond of union, 
peace, correspondence, and mntnal confidence" until a 
General Assembly could be formed. The Westminster 
Shorter Catechism was recommended as a digest of the 
fundamental doctrines of Scripture. 

The Church was first divided into five Synods, but 
afterwards the ,Synod of Kwangtung was divided into East 
and West because of linguistic differences. ' 

The Synods of the Presbyterian Church of China are 
as follows: 

(1) Synod 'of Manchuria. 
,(2) Synod of North China. 
(3) Synod of Five Provinces (Central China). 
(4). Synod of Mingnan (Fukien). 
(5) Synod of East Kwangtung (Sw,atow). 
(6) Synod of West Kwangtung (Canton). 

The Jukao district is under the jurisdiction of the Sy-
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nDd 'Of the Five PrDvinces, This SynDd is divided intD the 
fDllDwing Presbyteries: 

(1) Ningsha ( 6) Kiang SDuth 
(2) HangchDw ( 7) Huai T'Dng 
(3) SDDChDW ( 8) Kashing 
(4) Kiang ,An ( 9) Hunan SDuth (Hsian SDuth) 
(5) Kiang NDrth (10) Hunan NDrth (Hsian NDrth) 

JukaD wDuld CDme geDgraphically under Huai TDng 
Presbytery, 

E, GENERAL ASSEMBLY 

This NatiDllal CDuncII met several times, cDmpDsed 
both 'Of Chinese and fDreign delegates, representing the six 
SynDds 'Of Chinf\. In 1914 it was res.Dlved by the Oouncil 
tD ask the Presbyteries tD send delegates and tD come pre- . 
pared, the fDllDwing year, tD make arrangements fDr a 
General Assembly, if tWD-thirds 'Of the Presbyteries vDted 
in favDr 'Of such a mDve. 

FDr variDus reaSDns the prDposed General Assembly 
did nDt meet until April 22, 1922, in Shanghai. This first 
General Assembly, fDr variDUS reflsDns, was very impDr
tant. This rGeneral Assembly made the last link in the 
Church CDurts 'Of the Presbyterian Church. It made at
tempts tD unify all Presbyterians in China. It even 
reached 'Out tD thDse 'Outside 'Of the Presbyterian fDrm 'Of 

-gDvernment, althDugh it did nDt actually inCDrPDrate 
them. It settled 'On a definite plan 'Of uniDn. It made 
plans fDr HDme MissiDns, TheDIDgical training, Church 
publicat.iDns, and appointeg CDmmittyes fDr preparing. 
variDus church certificates, a BDDk 'Of Discipline and 
FDrm 'Of GDvernment, as well as a CDmittee tD fDrmulate 
a Creedal Statement., 

The s'ecDnd General Assembly has nDt yet met. The 
Executive CDmmittee was given the right tD fix the time 
and place 'Of the next meeting 'Of the General Assembly. 
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F. COMPARISON WITH OUR CHRISTIAN REFORMED CHURCH 

As to the size of the Presbyterian .Church in ,China 
(North China-Manchuria five provinces), it may.be in
teresting to ·compare it 'with our Christian Reformed 
Church at home. 

Members Miniate'rs Classes or Part'r Synod Synod or 
Presbyteries or Synod Gen. Asaem~ly 

O. R. 0 ..... ,.47,464 212 13 0 1 every 2 yrs. 
P. O. 0 ....... 57,144 194 native 22 4 1 every ,3 yrs. 

62 foreign planned. 

G: SUMMARY OF PRESBYTERIANISM ONLY 

All the history ·so far outlined had reference only to 
unions of purely Reformed or Presbyterian churches. 
From the names of the six Synods it can be learned that 
two Synods are fdrmed in North China, one in Central 
Ch,ina, and three in South China. These Synods organ
ized independent of each other, and all came into one 
General Assembly as stated, and this united Church, meet
ing in General Assembly, is now called "The Presbyterian 
Church of Christ in China'~. 

H. PRESBYTERIAN AND CONGREGATIONAL UNION 

Besides the Presbyterian Ch:urch in Chiria which, as we 
pointed out, has aJready met in its General Assembly in 
1922 in Shanghai, there is a further attempt to unite all 
Presbyterian and Congregational bodies in China into a 
still wider union, the General Assembly of the Church of 
Christ in China. This attempt has led to a Provisional 
General Assembly of all these bodies, but has not yet re
sulted in an organic union. This Provisional General As
sembly of all the churches contemplating the union of the 
Church of Christ in. China, met in the same year and 
month as the General. Assembly of the Presbyterian 
Church met, to save travel of delegates. It met four days 
previous, and hence should not be confused with it. Sev
eral Presbyteries of tbe Presbyterian Church of Christ in 
China favored such a union, wbile several others objected. 
All had not yet been heard from at the time of this writing. 
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I. THE CHURCH OFCHlilsT'IN SOUTH' CHINA 

To understand this situatiOn, perniit lis to say, thaLnot 
only in North China, but also in South China, independent 
.of North China, unions were effected: In the .South th!'s'; 
unions were made even before the North, and took in even 
more than Presbyterians. They not only included the Re
formed and Presbyterians, but took in also the Congrega-' 
tionalists. 

In South Fukien the union of the R. C. A., the English 
Presbyterian Mission, and the Congregational churches re
sulted into the Synod of the (::hurch of Christ in South 
Fukien. In K wangtung all the Presbyterian and Congre
gational churches are in a Union Synod of the Church of 

. Christ in Kwangtung. In Hupeh the Church of Scotland 
Mission and the London Missionary Society united .into a 
Synod. In this Provisional General Assembly the follow
ing Synods were represented: 

(1) The Synod of the Church of Christ in Kwangtung; 
The Synod is campasedof Presbyterians and 

Cangregatianalists, and the New Zealand Missian 
Wark. 

(2) The Synad of the Church .of Christ in Sauth Filkien; 
This Synad is compased .of the Refarmed, Pres-. 

byterians, and Congregatianalists. 
(3) The Churches and Church Cauncils assaciated 

with the Londan Missian Society; 
These Churches are Cangregatianal. 

(4) The Churches and Church Councils assaciated 
with the A. B. C. F. M.; 

These churches represent the Americ'ln Can
gregatianalists. 

(5) The Presbyterian Church of Christ in China. 

J. PRaVISIONAL ASSEMllLY OF THE CHURCH .oF CHRIST 

The mast imp'artant busine'ss .of the Pravisianal As
sembly was the discussian .of the Doctrinal .Statement and 
the Plan .of Unian as hereunta attached. It was resalved 
that it be adopted and presentedt,>, all 'the Presbyteries 
and Councils for decisian. . . . ' .' 
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The name of the Church, as chosen by the Chinese 
delegates themselves is,being, translated, the Church of 
Christ in China (Chung Hua Chi-tu Chiao Hwui). The 
reader will notice that the word Presbyterian is omitted. 
From the Plan of Union it is clear that the Church is Pres
byterian in form. From the doctrinal statement as such 
one cannot make out whether the Church is Reformed or 
not. In the minutes of the First General Assembly of the 
Presbyterian Church of China we read the following 
resolution: 

"Moved that the Stated Clerk .of this Assembly 
be instructed to send ta the Presbyteries naw be
langing ta this Assembly far cansideration as a 
"Basis of Unian" the Creedal Statement, and the 
Canstitutian .of the Pravisianal General Assemblv 
.of the Church .of Christ in China, asking that each 
Presbytery decide definitely by vate, whether or not 
it is willing ta enter the unian an this basis. If twa
thirds of the Presbyteries vate in f avar .of unian, 
they shan notify the Executive Cammittee of this 
Assembly .of tfiat fact, whereupan this Assembly's 
Executive Cammittee shall sa infarm the Executive 
Cammittee .of the Church .of Christ in China. As 
sa an as the Executive Cammittee .of this Assemblv 
receives .official natice fram the Executive Commii
tee .of the Church .of Christ in China that the unian 
has alsa been appraved by the ather participating 
badies, it· is autharized ta call a special meeting .of 
the Assembly." 

The Assembly vated that, "vating on the Overture on 
Union, if twa-thirds .of the twenty-twa Presbyteries .of the 
Assembly, exclusive, .of the eight Fukien and Kwangtung 
Presbyteries, apprave .of this overture, it shall be declared 
as carried." 

This braadest union has nat yet been finally appraved, 
and whether it will came ta this .or nat remains vet ta be 
seen. Reparts are nat altagether encauraging. - Several 
Pre'sbyteries abject to the Cangregatianals .entering the 
unian, as they are nat ,altagether Refarmed nar Pres
byterian. 

Especially in N arthChina, the appasitian ta this larger 
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Uilion is considerable, and voices are even heard of with
drawing and forming a separate Presbyterian Church in 
North China rather than being linked up with what they 
believe should not be one. ' 

To sum up, then, a union in General Assembly has 
]Jeen effected of purely Presbyterian and Reformed 
Churches in the Presbyterian Church of Christ in China, 
but this Presbyterian Church of Christ in China has not 
yet linked up with 'the still larger proposed General. As
sembly of the Church of Christ in China . 

. K. LATEST DEVELOPMENT IN PRESBYTERIAN UNION') 

Two important meetings were held in Shanghai, May 
11-13,1925. The first, the meeting of the Executive Com
mittee of the Presbyterian General Assembly, and sec
ond, the meeting of the Executive Committee of the Pro
visional General Assembly of the United Church of Christ 
in China. 

It will be remembered that a plan of union was adopted 
by the Provisional General Assembly of the United Church 
of Christ in April, 1922. The Presbyterian, General As
sembly submitted this plan of union to its, Presbyteries, 
and in order to be absolutely fair, disenfranchised on this 
particular question those Presbyteries that had already 
entered the local union, and stipUlated that there should 
be an approval of two-thirds of the strictly PresHyterian 
Presbyteries, of which there are twenty~two. Thus the 
vote of sixteen Presbyteries is required. Fifteen have ap
proved, and one other is about to take actiou approving 
the union. Numerically, therefore, the union seems to be 
an assured fact. The sentiment, however, in the Executive 
Committee was not to force the union over.an unwilling 
minority, btlt to endeavor to obtain practical unanimity. 

The main obstacle in the way of unanimity was the 
"five points" presented on May 18, 1922, after the meeting 
of the Provisional General Assembly, and published at 
that time in The Chinese Recorder. These. five points are 
a practical invitation to· the Presbyterians to abandon 

:n Taken literally from a report of the meeting s.ent to ,us by 
Dr. P. F. Price. ' , 
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fundamental principles, and when the matter eame up in 
these first meetings since these points have heen pub
lished, it was foUnq in both committees that the sentiment 
against their adoption was unanimous. At the same time 
the Executive Committee appointed a sub-committee to 
meet with the representatives of the Cougregational Union 
explaining their action. . 

Moreover, the Presbyterian Executive Committee 
adopted the following three points, which were afterward 
confirmed by the United Church Executive Committee: 

(1) We unanimously re-affirm approval of the orig
inal basis of union. 

(2) Each"Synod, in addition to the articles of faith 
adopted by the United Church, shall have the right 
to preserve the standards of belief already held 
by them. . 

(3) No union with the United Church of China shall 
be forced against the consent of the Synod imme
diately concerned. 

The above action removed the objections in the minds 
of Pastors Ma and Liu from Shantung, and Rev. Ku Teh-en 
of Peking, and they expressed themselves as ready to ad
vocate union in the North China Synod, which heretofore 
has been holding back. 

It is hoped to have a meeting of the Presbyterian Gen
eral Assembly, followed by the General Assembly of the 
United Church, in the spring of 1927. . 

II. THE CREEDAL BASIS OF THE CHINESE CHURCH 

A. A complete list of Presbyterian and Reformed 
Churches n?w working in China is as follows: 

Church of Scotland, 1901, one station in Hupeh. 
Presbyterian Church of England, 1850, 10 stations. 
Presbyterian Church in Canada, 1894, 10 stations. 
Presbyterian Church in Ireland, 1895, 7 stations in 

King and Kirin, Manchuria. 
Presbyterian Church of England, 1901, 3 provinces in 

Kwantung. 
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Presbyterian Church U. S. A. (North), 1844, 34 stations, 
in Chili, Kiangsu, Amhwei, Huan, Kwantung, Shan
tung, Island of Hainan, Chekiang. 

Presbyterian Church U. S. A. (South), 17 stations in 
Shantnng, Kiangsn, Chekiang. 

Reformed Church of America, 1842, 4 stations in 
Fnkien. 

Reformed Church of U. S. (German), 1901, 4 stations iu 
Hunan. 

Reformed Presbyterian Church in U. S. A. (Covenan
ter), 1895, 2 stations in K wan tung. 

United Free Church of Scotland, 1875, 10 stations in 
Manchuria. 

The latest of the Reformed or Presbyterian Churches 
to enter China is the Christian Reformed Church. With a 
constituency of 50,000 members at home, it maintains 
since 1922, one station at Jukao, Kiangsu, and has a staff 
of foreign workers consisting of five evangelists, one phy
sician, one Bible woman, one nurse. It has a hospital "nd 

, four chapels in and out of the city, 

B. With a few'exceptions, the, above missions have all 
united to bring into being in China the present native 
Presbyterian Church of China. The Creedal Formulas of 
these churches is undoubtedly to be the basis for the creed 
yet to be ratified for the new Chnrch, Hence we give be
Iowa list of the Churches who have been instrumental in 
organizing the present Presbyterian Church in China. 
We also give their creeds: ' 

Presbyterian Church in U. S. A.-Westminster Con
fession of Faith and Shorter and Larger Catechisms. 

Presbyterian Church in the U. S.-Westminster Confes
sion of Faith and Shorter and Larger Catechisms. 

Reformed Church in America-Belgic Confession, Hei
delberg Catechism and the Canons of the Synod of 
Dordrecht. 

Presbyterian Church in Canada~Westminster Confes
sion of Faith and Shorter and Larger Catechism. 

Presbyterian Church in Ireland-'Vestminster Confes
sion of Faith. 
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Church of Scotland-'Vestminster Confe~sion of Faith. 
United Free Church of Scotland-The Westminster 

Confession Of Faith, Shorter and Larger Catechisms 
in the light of the Declaratory Acts. 

Presbyterian Church of Eugland-The Westminster 
Confession of Faith and the twenty-four Articles of 
Faith with appendix. 

As the various meetings had the avowed purpose of 
uniting Presbyterianism in China, aud the missions each. 
had standards as given above, it did not seem wise to 
adopt a new creed. But it was definitely understood that 
the essence of the creed of the new Church in China would 
be the Shorter Westminster Catechism. In one of the 
records of the Union Meetings we read: "The name is to 
be the Presbyterian General Assembly of the Church of 
Christ in China, thus acknowledging that it is an essential 
part, but not the whole of that Church. 

The Word of God as contained in the ,Scriptures of the 
Old and New Testament is to be h",ld as the supreme rule 
of faith and life. For an interpretation of that rule, the' 

. General Assembly will stand upon the general basis of the 
doctrinal standards recognized by the various uniting 
bodies of the Church until such time as the United Church 
shaH formulate its own creed. The Westminster Shorter 
Catechism is recommended as being an excellent brief 
digest of the doctrines now held in common" .-N ationaI 
Council Meeting, April 19, 1907. 

All later meetings expressed in a similar way the 
creedal basis, until on April 27-29, 1922, the following 
Doctrinal Basis of Union was adopted by the first General 
Assembly of the Presbyterian Church in China, and sent 
to the Presbyteries for ratification.') 

4) This doctrinal basis and Plan of UniQll was adopted by the Pro
visional Gener.al Assembly of the Church of Christ in China, held 
April 27-29, 1922 j also adopted by the General Assembly of the Pres
byterian Church in China, April 22-26, 1924, and sent to its Synods 
.a'rid Presbyteries for ratification. Up to date all Presbyteries have 
not been heard from. 
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• C. DOCTRINAL BASIS OF UNION 

NOTE A. The Church of Christ in China being autono
mous, will have tbe prerogative of formulating its own 
doctrinal statements, bnt these doctrinal statements . will, 
we believe, in the providence of God, and under the teach
ing of His Spirit, be in essential harmony with the beliefs 
of the Christian Church in other lands. As such a declara
tion of beliefs has not yet been formulated, the United 
Church formulates this creedal statement of funda
mentals. 

NOTE B. Every office-bearer in. the District Associa
tions and Local Churches of the Church of Christ in China 
shall declare his sincere acceptance and observance of 
this Creedal Statement. 

Our bonds of union consists: 
(1) in onr faith in Jesns Christ as onr Redeemer and 

Lord, on Whom the Christian Church is founded, 
and iIi an earnest desire for the establishment of 
His Kingdom, throughout the whole earth; 

(2) in our acceptance of the Holy Scriptures of the Old 
and New Testaments as the divinely-inspired 
Word of God, and the supreme authority in mat
ters of faith and duty; 

(3) in our acknowledgement of the Apostles' Creed 
as expressing the fundamental doctrines of our 
common evangelical faith. 

Believing in the unity of the body of Christ, we declare 
that everyone who from the heart accepts the above state
ment of faith is sincerely welcomed by us, and recognized 
as united with us in the one communion. ' 

A Plan of Union was also adopted at this Synod and 
sent for ratification to the various Presbyteries. The 
Plan of Union is as follows: 

D. PLAN OF UNION 
(a) Name. In Chinese: Chung Hwa Chi Tll Chia 

HWlli. In English: The Church of Christ in China. 
(b) The Divisional Council organi~es, fixes the rules, 

and determines the boundaries of the District 'Association, 
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decides all appeals and other matters referred to it by the 
District Associations, within its bouuds, organizes and con
trols boards for evangelistic and other Christian work, 
and devises ways and means for strengthening and ad
va~cing the interests of the whole Church. 

(c) To the Divi'sional Council belongs the power to 
decide all.controversies respecting doctrine and Church 
governmeut. Should there he error in doctrine or wroug 
practice in any local church or District Association, the 
Divisional Council has the right to point thi~ out and, if 
necessary, give reproof. The Divisional Council controls 
all grades of education under the charge of the Church; 
especially is this the case with the cnrricula of theological 
institutious. It controls the appoiutment of pastors, and 
decides their stipends. It regulates official correspon
dence with other churches. The Divisional Council has 
authority to inaugurate missionary enterprises and to ad
vance the same, and to further evangelistic work, to ap
point commissions, committees, and officers for all 
branches of work, and give them instructions and suitahle 
authority and receive their reports. 

The question of the powers of the General Assembly 
was referred to the Exe.cutive Committee of the Provi
sional General Assembly for examination and report. The 
statement as it stands at present is as follows: 

(4) THE GENERAL ASSEMBLY: 

a) Delegates. It shall be composed of delegates nom
inated by the District Associations (presbyteries) and 
elected by the Divisional Councils (Synod). In case the 
whole number of church members in the District Associa-

. tion (presbytery) is under 3,0()O, for every 3,000 or fraction 
thereof it shall appoint an additional minister and 
layman. In addition, every District Association (preshy
tery), which has foreign Missiona~ies enrolled as regular 
members, may also appoint one missionary representative. 

b) Quorum. Twenty delegates assembled at the time 
and phice appointed, shall constitute a quorum for tHe 
transaction of business, but these twenty delegates must 
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,represent at least two-thirds of the Divisional Councils 
(Synods), and a least oile-half of them must be'ministers. 

c) The Power of the General Assembly. The General 
Assembly shall have power to receive and issue all ap
peals, memorials,references, and comp~aints, affecting the 
doctrine, government, and constitution of the Church that 
are brought before it in regular order from the inferior 
judicatories, but appeals in cases originating in the session 
may not be carried beyond the Divisional CounciL 

The General Assembly shall also have power of review 
and control, reviewing the records of each Divisional 
Council, approving or censuring the same, and it shall 
constitute a bond of union, peace, correspondence, and 
mutual confidence among all the judicatories of the 
Church. 

\ . 
To the General Assembly also belongs the power to de-

cide all controversies respecting doctrine and church 
government, to point out and, if necessary, reprove cases 
of error in doctrine or in practice in any local Church, 
District Association (presbytery), or Divisional Council 
(Synod), to consider the petitions for the division of ex
isting Divisional Councils (Synods) or the erection of new 
ones, to superintend all grades of education in schools un
der the control of the Church, especially the curricula of 
its theological institutions, to decide upon the qualifica
tions for ordination to the ministry, and to regulate the 
recepion of ministers from other denominations, to regu
late officiil correspondence with other denominations, to 
inaugurate missionary enterprises and advance the same, 
and to further evangelistic work; to appoint commissions, 
committees, and officers for all branches of work, give 
them instructions, delegate them needed authority and. 
receive their reports, to repress schismatical contentions 
and disputations, and in general, as respects its lower judie 
catories, to endeavor py exhortation and instruction to 
correct conduct, broaden the spirit of charity, and confirm 
them in truth and holinessr 

d) Meetings and Officers. The General Assembly 
shall meet once every three years. Its officers shall be a 
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Moderator, a Vice-Moderator, a Stated Clerk; a Temporary 
Clerk, and a Treasurer., The Moderator, Vice-Moderator" 
and Temporary Clerk shall be elected at each regular 
meeting of the General Assembly and shall be chosen from 
among the delegates present. The Stated Clerk and Trease 
urer need not necessarily be elected from the delegates, 
and their terms of office shall be determined by the 
General Assembly. 

IV. Amendments. If the General Assembly shaH pro" 
pose to aiter, incr~ase, or diminish any of the constitu
tional powers of District Associations or Divisional Coun

, cils, or,if it shall propose to aiter, increase, or diminish 
the creedal statement, it shall be necessary to transmit the 
proposed action to all the District Associations. If by the 

. time the General Assembly shall meet again, at least two
thirds of the District Associations have reported in writing 
approving the proposed action, the Assembly may declare 

'the sections approved to be part of the constitution of the 
Church. 

III. REASONS WHY WE SHOULD UNITE WITH THE 
EXISTING CHINESE PRESBYTERIAN CHURCH 

I, Foreign Missions will ~ease as soon as the Chinese 
Church takes up the work, lind there is a movement in 
that direction already. At that time foreign denomina
tionalism will undoubtedly give way to denominations re
suiting from varying Chinese viewpoints. Besides, as a 
small Mission, we will never be able to exercise any 
special influence upon the future Chinese Church if we, 
stand by ourselves, but may greatly augment Presbyter
ianism by uniting with them. 

2. There is an existing Presbyterian Church, with a 
creedal basis such as we need not hesitate to accept. What' 
this will become in the future, when the Chinese take over 
the responsibility of evangelizing China, we know not, but 
at that time the Chinese Church will have come to suffi
cient maturity to draw up its own creedal basis if it ~o 
desires, Now the Westminster Shorter Confession is the 
generally-~ccepted expression of the creed. 
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3. Uniting, with the already existing Presbyterian 
Chnrch tends to strengthen it, and will in tnrn impart 
strength to onr local chnrcb, both firianCially as well as 
ecclesiastically. It will hasten the independence of the 
Chnrch in China from the Foreign Mission Boards and 
Mission Societies. Formerly the Presbyterian Churches at 
home looked upon the Chnrches in China as parts of their 
PresbyterIes and Classes. This has been fought out and 
decided in favor of the missionaries,so that now the 
autonomy of the Chnrch of China is recognized by the 
Presbyterian and Reformed Churches. Exchange of ideas, 
help from each other, prevention of overlapping, putting 
up a united front against one common enemy, discussion 
of similar problems, the witness of a united Church-all 
these are only some of the many blessings resulting from 
uniting our new church to a larger body. 

4. There is gro\ving up in China to a greater extent 
than before a sense of unity. Postal and telegraph serv- ' 
ice, tram and steamer service, as well as all moderu in
ventions, bind the Chinese closer than before. The Man
darin is beginning to be spoken more and )J1ore as the na
tional language. The commou enemy and the common 
difficulties from the part of intruding foreign nations bind 
the Chinese. Internal war may be common, yet all are 
Chinese when foreign aggression is felt. This will un
doubtedly be felt even more strongly in church matters in 
the futnre than now. Even now at Presbyteries and Sy
nods, though foreign advice is sought, it is distinctly felt 
by some foreign missionaries that were it not for funds 
from home, the Chinese wonld prefer to take ful! control. 
of matters in the Church,' and this rightly so. 

5. The Chinese should have a better opportunity to 
give expression to their orientalism. The East cannot be 
West, and when East and West may meet, the meeting
place is neither East nor West. The Chinese have their 
contribution to make to Christian thought, art, archi-
tecture, and exposition. This pleads fOJ; union rather than 
s~paration due to foreign denominations. If differences 
arise among the Chinese themselves, leading to the for
mation of denominations, such, denominations will' be 



STATISTICS OF THE GENERAL ASSEMBLY 
. 01 the 

Presbyterian Church in China 

Presbytery Pastors Elders Deacons ' Adult Baptism of Commuicants Contributions Ch. For. Ch. For. Baptisms Children 

Liaotung } Synod 11 14 73 7 445 259 105 8,984 1,6811 
Liaosi of 4 5 21 281 66 10 4,334 7413 
Kirin Manchuria 8 7 29 4 267 139 47 4,588 9493 ,- ) " 9 17 15 106 26 1,829 4930 
Tsinan 2 5 20 54 75 13 - 1,012 1698 
Shantung Synod of 5 6 38 48 349 .-71 3,464 1,9242 ~ Wei Hsien N'rth China 18 4 95 81 579 62 5,955 8090 '"' Shan Kiang 10 8 25 33 267 52 3,493 4298 
Kiaotung 9 4 51 66 145 59 3,027 1,1168 

Ning Shao 14 35 35 282 69 1,938 7545 
Hangchow 21 44 34 140 72 1,877 1,1017 
Soochow 33 56 51 362 168 2,869 2,2601 
Kiangan 1 ,~oo., 17 41 64 392 145 2,517 8265 
Kiang Pei Five 14 31 30 324 350 3,359 7530 
Kashing Provinces 7 33 46 180 136 978 3404 
Hwsitung 
Siangnan 
Siang Pei 

Sw.atow } Synod of 12 41 70 5,150 2,4901. 
. Wu-king-fu Lingtung 5 1,671 7199 

TOTAL ............................ 194 62 650 11" 1520 ·3674 1385 57,144 17,5596 
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Chinese, oriental, and according to the peculiarities of this 
great nation. It is better to have a few indigenous de
nominations than some eighty foreign-made denomina
tions expressing Western ideas not fitting in this land' 
and people. 

6. Our people in Jukao, as in all other parts of China, 
know practically nothing of our home Church except that 
it has funds to carry' on this work. It does know other 
local churches in the country and province, and knows the 
leading Christian men of the nation. 
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RAPPORT XVIII 

REFORMED MISSION POLITY IN SOME OF ITS APPLI
CATIONS TO OUR CHINA WORK 

I. THE FUNCTIONS OF AN ORDAINED MISSIONARY

A_ As compared with those of a Pastor; 

B. Stipulations of our "Zendingsorde"; 

.. C. The Separate Functions. 

II. AN OUTLINE OF PROCEDURE IN THE ORGANIZATION OF A 

NATIVE CONGREGATION-

A. Pre-organization Activities: 
(1) As 'regards those already baptized; 
(2) As regards prospective candidates' for bap

tism. 

B. What point of development must a station have 
reached? 

C. Approval of Sending Congregation or Classis. 

D. Meeting for Organizing a Congregation. 

E, The Appointment of Elders and Deacons. 

III. THE ECCLESIASTICAL ,STANDING OF THE WORKING 

FORCE--;-

A. Of the ,.Ordained Foreigner: 
(1) As specified by our "Zendingsorde"; 
(2) As permitted by existing Church Courts on 

the Field. 

B. Of the Un ordained Foreigner. 

C. Of the Native Force. 
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IV: RELATIONSHIP OF THE SENDING CHURCH TO THE CHURCH 
ORGANIZED ON THE MISSJONFIELD--

A. As worked out in the Netherlands. 

B. Stipulations of our "Zendingsorde": . 
(1) Artic'le 12; 
(2) The thrust of this Article; 
(3) Criticism of this Article. 

C. The Reformed Principle Applied to Chinese Con-
ditions: . 
(1) A statement of our problem; 
(2) The three possibe.solutions; 
(3) Our recommendations; 
(4) Advan'tages of the solution we suggest: 

a) For us; 
b) For the Chinese Christians. 

1. THE FUNCTIONS OF AN ORDAINEDMISSIClNARY 
A. AS COMPARED WITH THOSE OF A PASTQR 

(1) The position of the Southern Presbyterian Church. 
When a member of this Mission is asked by what author
ity he administers the Sacraments in districts where there is 
no organized church, he replies that it is by virtue of his 
special powers as an evangelist. The basis for this is 
Article 40 of the Form of Covenant, which reads: "When 
a minister is appointed to the work of an Evangelist, he 
is commissioned to p~each the Word and administer the 
Sacraments in foreign countries, frontier settlements, or 
the destitute part of the Church; and to him may be en
trusted the power to Ol;ganize churches, and ordain Rul
ing Elders and Deacons therein." 

This is further defined in Article 18 of the Revised 
Manual of the Executive Committee of Foreign Missions, 
as follows: "An ordained missionary is regarded as an 
. evangelist in the scriptural sense of the term. He receives 
ordination from his Presbytery, and retains his ecclesias
"tical connection with that Presbytery though laboring in, a 
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foreign field. Be may, however, by special permission of 
the'General Assembly and of his Presbytery, transfer his 
membership to a Presbytery in the foreign field. In such 
cases, so far as his work is concerned, he is still a mission
ary of the General Assembly, .and remains under the gen
eral direction of the Executive Committee and of the Mis
sion of which he is ,; member. 

"His functions are to preach the Gospel; to found 
churches; to aid by way of advice in forming Presbyteries 
when the native churches are prepared for it; to translate 
the Word of God; to train ministers and other workers; to 
exercise discipline when there is no church court in his 
immediate field by which it may be exercised; and to do 
,whatever else may be necessary to the promotion of evan
gelical religion and the organization and establishment of 
the church in his field." , 

(2) Our Church, in conformity with, the Reformed 
Churches in the Netherlands, does not recognize the office 
of l'Evangelist". In their Kerkelijk Handboek, Van Dellen 
and Keegstra quote the National Synod of Dordrecht, 1578, 
Article 7: "En het betaamt niemand van de eeue plaats 
naar de andere te reizen om te prediktm, dewijl het ambt 
der Apostelen en Evangelisten sinds langen tijd in de Ge
meente Gods opgehouden is." 

Reformed Church Polity ranks the missionary the 
same as t,he Pa~tor. The missionary is a Pastor assigned 
to, special duty outside the bounds of the church in which 
he holds his position. (Cf. Art. 27 of our Church Order.) 

B. STIPULATIONS OF OUR "ZENDINGSORDE" 

Art. 27: "Een Missionair Dienaar desWoords behoort 
de hoedanigheden te bezitten van een Dienaar des W oords 
in gewonen Dienst." 

Art. 29: "De Misslonaire Dienaren des W oords nemen 
den Dienst des Woords en der Sacramenten waar, zorgen 
voor de geestelijke belangeri van aile arbeiders, bekeerlin
gen, ,en heidenen op hun post, bereiden de bekeerlingen 
op eigen kerkelijke organisatie voor, en rapporteeren ge
regeld van hun arbeid aan hun kerkeraad (of kerkera
den), en de .synodale Deputaten." 
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From the above it is evident that the functions of our 
missionaries are the same as those of the Sonthern Pres
byterian "Evangelists", with this difference,.the S. P. 
Evangelist is empowered to proceed to the orgaI)ization of 
believers into congregations- without necessarily consult
ing his colle agnes or the sending chnr:ches, while our mis
sionaries must first consult both. In the ·authority to ad
minister the. Sacraments, there is no difference whatever. 

C. THE SEPARATE FUNCTIONS OF THE ORDAINED 
MISSIONARY 

(Cf. Voetius-TranslatiQn of Pol., p. 65.) 

(1) Preaching the GospeL 
In the case of a Minister of the Gospel in a congrega

tion, even his preaching is' under the supervision of the 
consistory. From the nature of the case, this direct super
vision cannot be exercised on the mission field. In a meas
ure, regular reports' to the home consistory serve as a 
substitute. 

(2) Teaching inquirers. Comments under (1) apply 
here, too. 

(3) The Baptism of Converts. 
a) Reqljirements demanded of candidates for baptism. 

There are no stipulations in our Church Order nor in that 
of any other Church, as far as I know. The mandate is 
clear in Art. 29. (This question is taken up from another 
angle in Section II, on "Correct Procedure in the Organi
zation of a Native Congregation".) After a native congre
gation is organized, the responsibility rests upon the con
sistory. 

b) The membership of the baptized convert before the 
organization of a native congregation. There is no stipu
lation for this in our Church Order. According to S. P. 
procedure, he is carried on what is called, "the Evan
gelist's roll". 

(4) The Administration of the Lord's Supper. 
As in the case of preaching, teaching, and baptizing, so 

in the case of administering Communion, supervision is 
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exercised by the consistory. This is especially "important 
in the· case of Communion. According to Article 29, how-

" ever, it belongs to the function of tbe missionary, and no 
stipulation is added (as is the case with the organization 
of churches) that the missionary shall first consult his col
leagues and the sending church. The Ref. Churches iu the 
Netherlands say: "J{rachtens zijne instructie". 

(5) The organization of native congregations. 
That this belongs to the" function of the missionary is 

clearly stated in the "Formulier ter Bevestiging van Mis
sionaire Dienaren des Woords" as follows: "Verder zijt 
gij ook geroepen, overal waar het noodig en mogelijk is, 
opzieners en diakenen aan te stellen, gelijk Paulus gelast 
heef! aan Titus (1: 5), zeggende: 'Om die oorzaak 
heb ik u te Creta gelaten, opdat gij, hetgeen nog ontbrak, 
yoorts zou terecht brengen en dat gij van stad tot stad 
zoudt ouderlingen stellen gelijk ik u bevolen heb.' Doch 
leg niemand haastiglijk de handen op." " 

There is also a stipulation as to when this shall be 
done. Article 33 reads: "Tot de instelling der ambten op 
het Zendingsterrein wordt overgegaan zoodra een genoeg
zaam aantal geloovigen aanwezig is, die tot kerkformatie 
willen komen, en onder hen gevonden worden, die voor 
deze ambten behoorlijke gaven hebberi ontvangen. Over 
de vraag of deze toestand op eenige plaats is ingetreden, 
wint de Dienaar des W oords op dien post eerst het advies 
in van de afzoriderlijke vergadering van de Dienaren des 
\Voords, en zendt tegelijk met het verzoek dier geloovi
gen, genoemd advies en hare eigene voorstellen aan den 
Raad der zen den de kerk (of kerken)". 

Article 12 also has a bearing on this question: "De 
organisatie eener inboorlingenkerk geschiedt door de Zen
dende kerk (of kerken), met advies en onder goedkeuring 
der Classis. Deze kerk behoort onder de Classis der zen
dende kerk tot ze in staat is de zendingsbelangen van den 
post waarop ze tot openbaring kwam zelve te behartigeri." 

(6) The Exercise of Discipline. In the "Formulier" 
we read: "Nog blijft U aanbevolen de Christelijke tucht; 
door 'I getr.:mw gebrilik van de sleutelen des Hemelrijks, 
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in het midden der gemeente te handhaven, geJijk .ol)ze 
Heere Jezus Christus gespr.okeu heen, 'ga heuen eu be
straf hem tusscheu u eu hem aIleen', euz. Eu daarna: 
'V.o.orwaar zeg Ik u, al wat gij .op de aarde binden zult, zal 
in den hemel geb'.ondenwezen'." , 

II. AN OUTLINE OF PROCEDURE IN THE ORGANI
ZATION OF NATIVE CONGREGATIONS 

A. PRE·ORGANIZATION ACTIVITIES 

I. As regards th.ose .on .our field wh.o are already 
Christians and have received baptism: 

a) Secure their church letters: 
-(1) The imp.ortance .of this step. The acceptance .of a 

church letter .or "attest" implies that when a native 
c.ongregati.on eventually comes t.o be.organized, 
th.ose wh.ose letters we h.old will hec.ome members. 
Thus it is necessary t.o determine the requirements 
f.or membership in .our church, and t.o limit the re·' 
ceiving .of chnrch letters t.o th.ose .of Christians wh.o 
equId be members in full c.ommuni.on .of .onr 
church. 

'(2) Article 61 .of .our Church Order stipulates: "Men 
zal niemand ten, Av.ondmaal des Heeren t.oelaten, 
dan die naar de gew.o.onheid der Kerk, t.ot, dewelke 
hij zich v.oegt, belijdenis der Geref.ormeerde Reli
gie gedaan heeft, mitsgaders hebbende getnigenis 
eens vr.omen wandels, z.onder welke .o.ok degerien, 
die uit andere kerken k.omen, niet zullen t.oegela
ten worden." 

T.o this Van Dellen and Keegstra add this c.om
ment: "Attestatien nit Kerken buiten eigen kerk
verband knnnen slechts aangen.omen w.orden, z.o.o 
men weet, dat dergelijke Kerken in belijdenis het 
met .ons eens zijn,'en de tncht handhaven. De Sy-

, n.od van'1904, Art. 125, 6, sprak nit. dat leden die 
t.ot .ons .overk.omen nit met .ons c.orresp.ondeerende 
kerkengr.oepen, d.o.or den Kerkeraad m.oeten w.or
den .onderz.ocht, en dat de v.orm van .opneming 
w.ordt .overgelaten aan de Kerkeraden, terwijl in 
elk geval aan de Gemeente gelegenheid m.oet w.or-
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den gegeven om mogelijke bezwaren in te brengen. 
Blijkens deze bepaling staat het dus aan den Ker
keraad ter beoordeeling of dergelijke personen al 
of niet openbare belijdenis hebben af te leggen." 

(3) Application of this requirement to conditions 'in 
China: 
i. The place of the consistory will have to he 

taken by the mission force. Until some sort of 
.u' preliminary organization is effeeled, it will 
even be impossible to give local Christians an 
advisory vote, as everyone of them, without 
exception, is still outside and will have to be 
voted upon. 

ii. Which churches can be classed as correspond
ing churches? None of those thus recognized 
by our Synod have work in this part of Cbina. 
Since a confessioll of Reformed faith is re
quired, and the consistory has the final vote, it 
may be permissible to include all evangelical 
churches. It is evidently not the intention of 
the Synod of 1904 to exclude entirely member& 

. of non-corresponding churches. The more so, 
since the Article of the Church Order does not 
have this stipulation. 

iii. A confession of Reformed faith implies some 
knowledge of Reformed faith. At least as much 
allowance will have to be made in China as is 
made at home in the case of those whose intel
lectual attainments are neither broad nor deep. 

b) Pastoral oversight, including teaching, preaching. ad
monishing, the administration of the Sacraments, and 
the .exercise qf discipline if necessary. One of the or-

. dained members of the Mission could be appointed as 
Acting Pastor, with the others as Associate Pastors. The 
position of Acting Pastor could be hel" by the ordnined 
men alternately, each serving a term of one year. The 
Biblical basis of Infant Baptism will have to be taught 
clearly to those coming to us from churches which do 
not practice it. Article 63 of our Church Order stipu
lates: "Het A vondmaal des Heeren zal ten minste aIle 
twee of drie maanden gehouden worden." 
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c) Some flexible form of organization in which all 'of the 
baptized Christians, or a number of those who are most 
advanced, can function as an advisory body. 
(1) This plan is "goed Gereformeerd". In a report of 

"de Deputaten van de Generale Synode voor de 
Zen ding", submitted to "De Generale Synode van 
Utrecht, 1905 (Acta, Art. 127) occurs the following 
paragraph: ' 

",Aan uwe deputaten komt echter weI ge
wenscht voor, dat. de missionaire 'predikant in 
plaatsen, waar de instelling van de diensten, in 
overleg met hen, die daarvoor zijn aangewezen in ' 
Art. XIX van de Zendingsorde, a1. 2, nog niet raad
zaam kan worden geacht, maar waar toch onder 
de Javaansche Christen en enkelen mochten zijn, 
die door hunne belijdenis en wandel uitmunten 
in ketinis en genade en vreeze des Heeren, met 
zulke geloovigen raadplege bij het houden van op
zicht over belijdenis en wandel, bij het oefenen 
van barmhartigheid of ook bij het uitreiketi van 
de sacramenten. 

, "In dien zin te handelen rieden vroeger ook de 
Gereformeerde Kerken weI aan; zooals dat o.a. 
uitkomt in Art. 11 van de Nationale Dordtsche Sy
node van 1578: 'In die plaatsen daer noch eerst 
een ghemeynte vergadert ende ordeninghe ghe
stelt moet worden, sal de dienaer die daer gezon
den wordt, somighe van den godsalichsten neffens 
hem soo tot raet ende regreeringhe der Kercke, als 
oock tot de bedieninghe der aelmoessen ghe
bruycken .... ' 

"Als naar hetgeen in den eersten zin van dit 
artikel gezegd wordt, nu ook nog gehandeld wordt, 
krijgt men dadelijk nog geene kerkedienaren voor 
de onderscheidene diensten, die den naam hebben 
van ouderlingen en diakenen; toch wordt van de 
.hulp van de me est begaafden reeds profijt getrok
ken; men heeft dan als het ware eene 'voorloo
pige institueering van eene kerk'." 

(2) Duties of such an "Advisory Body" or "Pre-or
ganizati9n Committee": 
a) Provide for a place of worship; 
b) Serve as trustees of the funds collected; 
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c) Give advice' with respect to the admission of 
new members, and in cases of discipline; 

d) Work towards the orjlanization of a congre-
gation... . 

II. As regards prospective candidates for baptism: 
a) preaching and personal,work, which will be con

tinued on down through all the succeeding steps; 
b) Bible classes for those who show an interest in the 

Gospel. These might be called inquirers. (Chinese: 
mo tao yu.) 

c) Catechetical instruction for the more advanced of 
. the inquirers who ask for baptism .. These might be 

called caudidates for baptism. 
d) Examination into spiritual and intellectual qualifi

cations. An, opportunity to submit to such an ex
amination should be given just before each com
munion season. 

e) obtain the advice of the native Christians with re
gard to the candidates for baptism. Even after a 
congregation is organized, it may be' well to con
tinue the practice of asking the opinion of the na
tive Christians, at least until the consistory can be 
of fair size and well trained, 

f) Baptism of Adults and their minor children, The 
length of time that must elapse between steps e) 
and f) cannot be rigidly set. Much depends upon 
persons and circumstances. .some of the S. P.'s 
have an unwritten rule that a candidate must ap
pear for examination at three successive com
munion seasons at least before he is admitted to full 
communion. 

B. WHAT POINT OF DEVELOPMENT MUST A STATION HAVE 
REACHED BEFORE IT CAN BE CONSIDERED READY 

FOR CHURCH ORGANIZATION? 

(1) Article 33 of our Church Order stipulates: "Zoo
dra een genoegzaam aantal geloovigen aanwezig is, die tot 
kerkformatie wil komen, en oll(jer hen gevonden worden, 
die voor deze ambten behoorIijke gaven hebben ontvan
gen. Over de vraag of deze toestand op eenige plaats is 
ingetreden, wint de, Dienaar des Woords op dien po~t 

, eerst het advies i.n van de afzonderlijke vergadering van 
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de Dienaren des W oords, en zendt tegelijk met het ver
zoek dier geloovigen, genoemd advies en hare eigene voor
stellen aan den Raad der zendende kerk (of kerken)." 

(2) What constitutes "een genoegzaam aantal geloo
vigen"? Our Church Order does not specify. N~r does 
that of the Ref. Churches of the Netherlands. But in a re
port submitted by the Zendings Deputaten to the Synod 
of Utrecht, 1905, it is advised: a) "dat er minstens twaalf 
broeders aanwezig moesten zijn, van wie enkelen eenige 
gaven voor de diensten blijken te hebben ontvangen; 
b) voorts worde er op gelet, of die geloovigen' behooren 
tot de eigenlijke dessa-bevolking dan of ze als vreemde
lingen in vroeger of later tij d van elders zij n ingekomen. 
In het laatste geval ga men niet dan zeer omzicbtig tot 
kerkformatie over; c) eindelijk mag er weI .op gelet wor
den, of de geloovigen ver van elkander wonen, dan weI 
niet al te verspreid zijn, zoodat .zij eenen zekeren bij el
kander wonenden kring vormen; aangezien, als het eerste 
het geval mocht zijn, de instelling van de diensten, naar 
het oordeel uwer deputaten, ook eer vertraagd dan ver
haast moel worden." . 

Advice of Committee appointed by Huai Tong Pres
bytery :at least 15 local Christians. 
C. APPROVAL OF SENDING CONGREGATION OR CLASSIS 

'In accordance with Article 33 quoted above. 
D. A MEETING OF THE BELIEVERS WITH THE EXPRESS 

PURPOSE OF CHURCH ORGANIZATION. 
From this point on, the method of procedure is clear. 

D and E are added only for the sake of a complete outline. 
E. THE APPOINTMENT OF ELDERS AND DEACONS 

III. ECCLESIASTICAL STANDING OF THE 
WORKING FORCE 

A. OF THE ORDAINED FOREIGNER 

(1) His standing as specified by the Christian Reformed 
Church: 
a) Towards the Church which sends him: 

Article 27 of the Zendingsorde: "Een Missionaire 
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" 

Dienaar des W oords behoort de hoedanigheden te 
bezitten van een Dienaar des Woords in gewonen 
Dienst." 
,He is a pastor of the Chnrch which sends him, but 
a pastor whose work lies outside the bounds of 
that church. 

b) Towards the believers on the Mission Field: 
1) Unorganized: The Mission Order stipulates 

that it belongs to the task of the Missionary Pas
tor to look after the spiritual interests of work
ers, converts, and heathen of his station .. The 
only ofice which such a description fits is the 
pastoral office. He fills that pastoral office, not 
by the call of the people at the mission station, 
but by the call of the church at home. 

Art. 29 of the Zendingsorde: "De Missio
naire Dienaren des Woords nemen den Dienst 
desWoords en der Sacramenten waar, zorgen 
voor de geestelijke belangen van aile arbeiders, 
bekeerlingen, en heiden en op hun post, berei
den de be1:eerlingen op eigen kerkelijke orga
nisatie voor, en rapporteeren geregeld van hun 
arbeid aan hun kerkeraad en de Synod ale 
Deputaten." 

2) Organized: The Z. O. stipulates that the mis
sionary shall prepare his conve,rts for local 
church organization, but does not specify what 
his relation to that church shall be after it is 
organized. But the spiritual care which the 
Z. O. does specify, implies again the pastoral 
relation. Or: Acting Pastor of the local 
church, by courtesy of the sending church. 

(2) His standing as permitted by existing church courts 
on the Mission Field. 
a) A description of that position: As far as we know, 

all of the f'resbyteries (Classes) of the Presbyter
ian Church in China not only permit, but nrgently 
invite foreign pastors to be Associate Members of 
the Chinese Presbytery, with all the rights and 
privileges of regular members. This privilege is 
extended even to those pastors who have no organ
ized church in China. The Presbyterian Church 
in China follows the precedent of the Presbyterian 
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and Reformed Churches in America in that it con
siders a pastor as a member of the Presbytery, not 
as a member of the local church, as with us. 

b) Is this position permissible from the point of view 
of Reformed Church Polity? 
1) That a pastor is considered member of the 

Presbytery rather than a member of the local 
church is a Collegialistic principle, contrary to 
Reformed Church Polity. 

2) Aside from the above consideration, however, 
an Associate membership in the Presbytery is 

. directly in line with the provision of our Z. 0., 
Art. 29: "De Missionaire Dienaren ..... be
reiden de bekeerlingen op eigen kerkelijke or
ganisatie voor". "Eigen kerkelijke organisatie" 
means, first of all, the local congregation, but 
since, . according to Reformed Church Polity, 
the welfare of the local church demands a fed
eral relationship with other congregations of a 
similar faith, the foreign pastor's task is not 
ended when the local organization is effected, 
but continues, on the same basis, through to the 
oganization of Presbytery, Sypod, and General 
Assembly. 

B. OF THE UN ORDAINED FOREIGNERS 

(1) Terminology: While these workers are often re
ferred to as "Helpers", this term 'is not correct. "Helpers", 
according to our Z. 0., Art. 26, is the term used to describe 
interpreters, .colporteurs, etc., evidently native helpers. 
Unordained foreigners are called "Missionaire Arbeiders". 
Only those engaged in School and Medical Work are spe
cifically mentioned. 

(2) Position in. the "Mission": On a strictly Church 
. Polity basis, nnordained foreigners have no ecclesiastical 
standing other than that of an ordinary member of the 
church. But that the Z. O. intends that they shall have a 
standing in the "Mission", is evident from Art. 30: "De 
arb eiders in den Schooldienst en den Medischen Dienst 
rapporteeren geregeld van hun arbeid aan de Synodale 
Deputateh." And Art. 31: "Naar behoefte houden aile 
arbeidersop het Zendingsterrein algemeene vergaderin
gen, en die van de enkele posten bijzondere, en tevens 
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elke categorie va.n arbeiders afzonderlijke, (b.y. de Die
naars des VI oords, die van den School dienst, en van 
den Medischen Dienst afzonderlijk) om de belarrgen van 
hunne respectieve werkkringen te behartigen en desge
vraagd dienaangaande aan de betrokken kerkeraden en 
Classes en aan de .Synode te rapporteeren." 

C. OF THE NATIVE FORCE 

(1) Name and Standing: Art. 26 of the Z. O. calls 
them "helpers". This implies that their work is under the 
snpervision of the foreign force. They have no ecclesias
tical standing other than that of members of the church. 

(2) Difference between Evangelists and other helpers: 
A temporary'regulation distinguishes between the regu
larly recognized evangelists and other helpers in mission 
employ. Their duties are to help the pastors in the teach
ing, preaching, and personal work aspects of their c'all
ing. They are given practically the same privileges that 
are accorded to theological students and to caudidates for 
the ministry at home. . The Presbyterian Church in China 
recognizes the standing of "Licentiate", that is, one who 
has completed the required training for the ministry, and 
has duly passed the examination for licensure, but who 
has not been called to' the pastorate by a local church. 
Both Licentiates and evangelists are permitted to engage 
in all forms of church work except the administration of 
the Sacraments. ' 

(3) Eventual ordination of native evangelists: When 
this point is reached, the native "helper" passes from the 
jurisdiction of the foreign missionary to . that of the 
Chinese Church judicatories. 

IV. RELATIONSHIP OF THE SENDING CHURCH TO 
, THE CHURCH ORGANIZED ON THE MISSION 

FIELD 
A, AS WORKED OUT IN THE NETHERLANDS 

(1) Voetius: On page 20 of Pol's translation of De 
Plantation'e 'Ecclesiarum, are found the following ques
tions and answers: 
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"Verkrijgt de plantende, of wilt ge, de zendende kerk, 
eenig recht van superioriteit of ook eenige leidende macht 
over hare spruiten, de geplante kerken? ' ' 

"Antwoord: Ontkennend. 

"Zulk een recht van de cathedra (katheder van dim 
paus) en van de metropolis (bisschopstad), waarvansom
migen weer schijnen te droomen, hebben wij boven weg
geslagen in Deel I, B. I, Tract. I, "de Eccles, cathedral, et 
Metropoli.' 

"Runneu de geplante kerken vanwege de verkregen 
welda ad der planting verplicht worden, om voortdnrend 
enmeer bijzonderlijk eenigheid en correspondentie te on
derhonden met hare plantster, hetzij dan classicaal of 
synodaal? ' 

"Antwoord: Ontkennend. 

"Znlk een eenheid moet haar grond hebben in de toe
stemming van beide partijen, zij moge dan stilzwijgend 
dim weI opzettelijk gegeven worden; doch niet in eenig 
imaginair recht, dat de plaats inneemt van een idee van 
Plato, n.1. h<;t algemeene v66r het vele. 

"Erlangt een plantende kerk, of liever haar planter, 
eenig recht om heerschappij te voeren over het geloof, of 
,zelfs ook om te protesteeren tegen de vrijheid van eene, 
reeds geconstitueerde kerk; zoodat hij haar zich zelf of 
iemand anders als gewoon Dienaar zonde kunnen op
dringen; of ook haar verplichten, om afhankelijk te zijn 
'van en correspondentie te voeren met een bepaalde kerk; 
of ook haar voorschrijven bepaalde kerkelijke regels, ge
bruiken, formulieren, orde en wijze der predikdiensten, 
enz., enz.? 

"Antwoord: Neen. 
I 

'''Want elke geconstitueerde kerk bezit haar eigen 
vorm, regeering, en macht; even zoo goed als een mensch 
door de geboorte uit zijne ouders een eigen wezen en eene 
menschelijke gedaante heen, van diezijner voortbrengers 
weI onderscheiden. 

"Zoo wij dit niet nauwgezet vasthouden,' zullen wij 
weer vervallen tot die oude en door de Reformatie ver-
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nietigde menschelijke inzettingen, als de kathedraalker
ken en kerkelijke patronaatsrechten; en als deze opdl,li
ken, gelijk zij zoo stiliekens weer naar boven worstelen, 
dan zaI het gedaan zijn met de regeering, en dientenge
volge ook met de ongeschondenheid der kerken." 

(2) "Zendingsorde" of the Reformed Chnrches in the 
Netherlands, Art. 19: Among the information appended 
to Art. 19 is a long qnotation of a Report drawn up by a 
Committee appointed by the Synod of Arnhem, 1902, to 
give advice with regard to the organization of native con
gregations in Java. The first three sections deal with the~ 
method of organizing the native church. Section four be
gins as follows: 

"Bij zulke geinstitueerde kerken doen zich dan een 
aantal vragen voor: 

a) welken naam zullen zij dragen; 
b) wat te denken van hunne staatsrechterlijke positie 

of rechtspersoonlijkheid; 
c) welke confessie zullen zij hebben; 
d) naar welke kerkenorde zullen zij leven; en 
e) welke Iiturgie, enz., znllen zij gebruiken?" 

The very fact that s]lch questions.are raised in the Re
port shows that the presumption is against the idea of a 
native church being linked up organically· with the send-. 
ing chnrch. And the answers given to these questions. 
make it very dear, that, while there is a practical advis
ability of maintaining a close relationship between the 
two church bodies, the po~ition of the churclles of the 
Netherlands is identical with that of Voetius quoted 
above. This is a very clear vindication of Voetius' prin
ciple, especially in view of the fact that both the sending 
and the native churcnes are under one government, some
thing which is not true of any of the churches organized 
in China. 

B. STIPULATIONS OF OUR "ZENDINGSORDE" 

a) Quoted: Art. 12): "De organisatie eener Inboor
lingenkerk geschiedt door de zendende kerk (of 
kerken), met advies en ondergoedkeuring der Clas-
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sis. Deze kerk behoort onder de Classis der zen
dende kerk tot ze in staat is de zendingshelangen 
van den post waarop ze tot openbaring kwam zelve 
te behartigen." 

b) The thrust of this Article: 
(1) Temporarily, the newly,organized native church 

is to live in organic union with the sending 
church. This condition to continue not only 
until the native church reaches self-support, 
but far beyond that: until itis able to take full 
responsibility for aU the mission work to be 
done at that station. 

(2) Ultimate status of such a church, is not stipu
lated by this Article. The implication is, tlHit 
by the time the native church reaches that point 
in its development, the foreign missionary will 
have withdrawn entirely, automatically leaving 
the native church to choose its own affiliations. 

c) Criticism of this Article: 
(1) Contrary to the teachings of Voetius, the father 

of Reformed Church Polity; 
'(2) Contrary to the established practice of the Re

formed Churches of the Netherlands in their 
foreign illlssion work; 

(3) It lays an 1lrbitrary restraint upon the develop
ment and self-determination of the native 
church that is not demanded by principle, nor 
by time-tested policy, nor by practical neces
sity. Jukao station has the responsibility for at 
least a million and a quarter souls. During the 
long time that would be required before an 
eventual Jukao church should assume full re
sponsibility for all this work, organic union' 
with the home church would mean nothing to 
it, outside the presence of the foreign mission
aries. And during all this time it would be de
prived of the benefits and inspiration that 
would come to it' from union with other 
churches of like faith and with similar prob
lems to meet in its own immediate vicinity. 

d) This article was framed to fit conditions in our In
dian work, thus could hardly be expected to apply 
to Chinese conditions. 
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C.THE REFORMED PRINCIPLE APPLIED TO. CHINESE 
CONDITIONS 

(1) Our Problem Stated: 
a) Our Mission is sent out and supported by the Chris

tian Reformed Church. Consequently our prin
ciples, aims, means, and methods must all be such 
as to conform to the principles of this Church. In 
the organization of native congregations, as ,God 
blesses our work, we must also have those require
ments in mind. If, now, the'objects of our mission 
work were Americans, or any other people with l:,1is
tory and traditions closely resembling those of the 
members of our Church, there would be no prob
lem such as the one we are definitely facing now. 
For our officially-accepted Church Order would 
cover the entire situation. But such is not the 
case, for 

b) Our sphere of labor is in China. This makes it 
necessary for us to face two considerations: 
1) There are important differences in the racial 

characteristics of the Chinese. and our Holland
Americans; Early Christian Church History 
tells us that the East developed a type of church 
life distinct from that of the West; and various 
sections of the Western Church again devel
oped minor distinctions; and none were entire
ly without significance in the 011ward march of 
the Church as a whole. Since the Chinese mind 
and the American mind differ in many re-' 
spects-these differences are greater than those 
which exists between the Eastern and Western 
sections of the early Church-it would be de
cidedly unhistorical to expect that the Church 
of Christ in China will manifest itself in just 
those same forms that have characterized 
Western churches. 

2) China has been the sphere of labor of many 
Christian missionaries before us. They have 
organized native congregations and established 
native church courts. We cannot, in any way, 
be held responsible for the types of congrega
tions and forms of church courts that our pre-
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decessors have fouuded. But the presence of 
these congregations and church courts (not 
upon our own field, to be sure, but upon adja
cent fields and among people in every way akin 
to those found on our own field) demands that 
we shall face fairly tbe question as' to what 
shall be our attitude towards them. We can
not proceed with our work as though no one 
else had ever labored here. There are three 
possible attitudes, depending upon our evalu
ation of existing institutions. 

(2) The three possible· solutions are: 
a) If the existing insmutions are established accord

ing to souud principles, we may mould the organi
zation which we hope to form so as to conform 
with what already exists; 

b) If present organizations depart seriously and fun
damentally from sound principles, it is' our duty 
to organize independently. It would take courage 
to do this, for present tendencies are all the other 
way. Later the question of amalgamatiOil could 
be considered only in case we had grounds for be,.. 
lieving that sound principles shall be observed; 

, c) If present organizations are found to be based on 
sound principles, but in practice depart in few or 
many details from a logical application of those 
principles, loyalty to the Christiau principle of 
lmlty would demand our identification with them, 
in order that by mutual counsel and forbearance, 
the one-sidedness of each portion of the united 
group may be eliminated, and all strive together 
for the perfection of the Christian ideal. ' 

. (3) What to us seems to be the best solution: 
Our knowledge of the Chinese Church is nearly all 

based on information gained from other missionaries. 
Only a small part of it is based on personal observa
tion. Thus limited in our knowledge, our present 
conclusions must necessarily remain subject to revi
sion. Full iuformation on the Presbyterian Churcb 
in China is given in the first of this series of papers. 
As we now'see it, paragraph c), directly preceding this 
one, is a fair description of the condition, and there-
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fore we recommend lhat the course mentioned in that 
paragraph be the one we should follow, at least pro
visionally. 

(4) Advantages of this course: 
a) For us: 

1) From the. point of view of principle, we may be 
satisfied that we are doing full justice to the 
rightful demand for autonomy of the local 
church. 

2) From a practical standpoint, this course would 
give us a running start towards the ultimate 
realizatiop of our ideal: a self-supporting, self
governing, and self-propagating Chinese Church. 

b) For the Chinese Christians: 
1) They would have no fear of foreign domina

tion in their church affairs. National feeling in 
China.is running strong. Anything with a taint 
of foreignism to it is under a handicap. 

2) They would receive the inspiration that comes 
from a sense of unity as that unity is expressed 
in a visible institution. 

3) Attendance at sessions of Presbytery and Synod 
would give them valuable training in church. 
government from the very beginning. 

4) In cases of appeal, a foreign Classis could not 
possibly do full justice to a Chinese appellant. 
Even if objective justice were done, it would be 
difficult to convince the Chinese that it was 
justice. 

f 
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RAPPORT XIX 

QUESTIONNAIRE, CHINA MISSION FIELD 

T HE FOLLOWING QUESTIONS, put by our Mission 
Board and answered by our China· Mission force, 

give a bird's eye view of onr work and its program in . 
China, worthy of preservation and serious study . 

. I. Approximately what is the size of the territory allo-
cated by the Presb. Church U. S. to our Chr. Ref. Church? 

More than 1400 square miles. 

Is all of it in the province of Kiangsu? 
Yes. 

How large a portion of the provinc·e does it inc/ude? 
, There are 60 "Hsiens", or counties, in the province. 
Our field comprises one of these hsiens. 

Unto whom ha:. the 'remainder of the same province 
been allocated? . 

Mainly to Presbyterians, North and South, Christians, 
Methodists, Baptists, and China Inland MiS,sion. 

Are there many denominations with work in this 
province? 

There are 29 denominations and societies working in 
the province. 

Do the converts that are now in this province belong to 
the Presbyterian Church of .China? 

The converts of the Presb. missions do; the others 
do not. 

What is the estimated number of converts? 
29,783. 
Are there established churches? 
266, organized congregations. 
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Are there any self-supporting churches in this 
, province? 

Yes, but exact figures are not available. 

Do the Roman Catholics have any work in this 
province? 

Yes. 
Any in the territory allocated to us? 
Yes. 

Halle they established churches and well-equipped 
Missions? 

A beautiful cathedral at Ch'ueh Kang, and a fairly 
well-equipped plant in Jukao city. 

II. What is the estimated population of the Kiangsu 
province? 

33,678,611. 

What is the estimated population of the portion as-
,~igned to our Church? 

1,263,006. 

Is it mostly an urban or rural population? 
Mostly rural. 

What are the main ways of earning a livelihood among 
those for whom we are responsible? ' 

Cultivation of wheat, corn, beans, peas, pork, pork 
packing, cotton, spinning, weaving, and the manufacture 
of combs. 

III. 'Is the cilyof Jukao geographically, as well .as 
otherwise, Ihe center of our field? 

Culturally and politically it is the center; geograph-
ically it is not. See map. 

What IS Ihe population ofthiscily? 
Postoffice estimate is 50,000, Our estimate is 100,000. 
Is it a walled city? 
Yes. 
How many more walled cities are Were in our lerri

tory? 
No others. 
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How many gates are there to this city, and what ate 
they called? . 

Four gates at the points of the compass; named ac
cordingly. 

IV. How many other cities, not walled, in our terri - . 
tory,. with a population of 5,000 or more? 

22 towns, each with a population of 5,000 or .more. 
Fairly evenly distributed over the county. Practically all 
of the above 22 towns are already connected by water' 
routes. A few of them are connected by auto roads, and 
more are being built. . 

In how many of these places have other churches, 
either Protestant or Catholic, established missions? . 

, Ch'ueh Kang has a large Roman Catholic cathedral 
with both a German priest and a Chinese priest in resi
dence. In Jukao city, near the South' Gate, is a Baptist 
chapel with a Chinese evangelist in charge. . . 

V. How.many different parcels of lands have now 
been purchased in and about lukao? 

(1) De Kqrne-Dykstra residence componnd; ·(2) Hui
zenga residence compound; (3) Present hospital site; 
(4) Site for a new hospital; (5) Dykstra-Smit residence 
compound. 

What is the size of each? . 
(1) Ten mow; (2) Three and a half mow; (3) two and 

a half mqw; (4) seven mow; (5) eleven mow. There are 
about six mow to an acre. 

What buildings are found upon them? 

(1) Two residences with native builliings; (2) One 
residence with native buildings; (3) Native buildings; 
(4) None; (5) Two residences being erected. 

Which missionary homes have now been completed, 
and which are still under construction? 

Residences occupied by Huizenga,· Dykstra, and De 
Korne families completed; S. A. Dykstra and Smit resi-
dences under construction. . 
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What other buildings have been purchased, built, or 
rented, and for what purposes? 

Purchases all listed above; We have rented: (1) Chapel 
Ilt North Gate; (2) Chapel at Eas~ Gate; (3) Chapel Ilt 
West Gate, outside the wall; (4) Residence for native doce 
tor; (5) Residence' and chapel for woman's work; 
(6) Chapel at Ting Yen. 

VI. REV. J. C. DE KORNE'S WORK. 

Has a certain section or di$trict of Jukao been assigned 
to him? 

Yes. 

If so, which? 
. (1) One-fourth of Jukao City-the East Gate district; 

(2) that part of Jukao Hsien lying east of Jukao City. This 
was decided ill a general way; no definite limits set. 

What is the approximate population of this district? 
A. ·third of a million. 

Is there any other work besides that of our Church? . 
Roman Catholic work in Jukao City and in Ch'ueh 

Kang. 

What kind of people live in this section, as to religion, 
customs, occupation, etc.? 

. Confucianists, Buddhists, and Taoists as to religion; 
scholars, farmers, and artisans as to occupation. 

Are there any christians? 
Aside from the employed force, (1) One inside the city, 

the postmaster; (2) One just outside the city, a business 
man; (3) One at Ting Yen, a Shanghai bank clerk. 

If so, where and when did they accept Christ, and to 
what Church do they belong? 

(1) Baptized by C. 1. M. at Yangchow, now member of 
"Church of God"; (2) Baptized by London Mission, Han
kow; (3) Baptized by Pentecostal Mission in Shallghai. 

What work was done in this sectlon during 1924? 
(1) Jukao City: Chapel and street preaching throngh

out the entire year; also Bible Classes and personal work; 
(2) Ting Yen, same since June, 1924. 
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What regular services were held? 
Chapel preaching daily. Sunday' service, Sund'lY 

School, and C. E. Society in union with other chapels 
and hospital. 

Who did the preaching? 
Most of it by native evangelists, Mr. Shih and Mr. Ch'en. 

De Korne personally preaches an average of three times a 
week now, but less than that during 1924. 

Was there any street preaching? 
A little. 
How many, and which native workers are assisting 

him and laboring under his ,supervision? 
One native evangelists in Jukao chapel, Mr. Shih (left 

May, 1924). One native evangelist in Ting Yen chapel, 
Mr. Ch'en. The Jukao chapel gate-keeper is a Christian 
and helps in personal work. 

What educational work was done, Sunday School, 
Catechism, etc.? 

Sunday School for street children every Sunday after~ 
noon; Catechism classes for inquirers during Chinese New 
Year holidays; English Bible Classes intermittently. 

Give any other information that may be desirable or 
necessary. 

All of De Korne's work placed in charge of Rev. H. A. 
Dykstra during De Korne's furlough. 

VII. REV. H. A. DYKSTRA'S WORK. 

Has a certain section or district of Jukao been assigned 
to him? ' 

Yes, in a general way; definite limits not set. One
fourth of Jukao city, the North Gate district, and that part 
of Jukao Hsien lying north of Jukao city. 

,What is the approximate population of this district? 
A third of a million. 
Is there any other work besides that of our Church? 
None. 
What kind of people live in this s'ection, as to religion, 

customs, occupations, etc.? . 
Same as listed above. 
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Are there any christians? 
Mrs.' Wang, Mrs. Ho. 
If so, where and when did they accept Christ and to 

what Church do they b'elong? 
Mrs. Wang was baptized by the China Inland Mission; 

her membership is still there. Mrs. Ho was baptized hy 
the Americ,!n Church Mission at Ningpo. 

,What work was done in this section during 1924? 
Chapel preaching four nights 'a week; Bible Class one 

'night a week; street preaching twice a week; personal 
work; Student Bible Class; English Class; Summer School 
for six weeks. ' 

What regular services were he,ld? 
See above. For union services, see under East Gate 

report. 
Who did the preaching? ' 
Native evangelist, Mr. Ching, did most of it. Mr.' 

Dykstra now preaches an average of three times a week, 
hut less than that during 1924. 

Was there any street preaching? 
Yes, twice a week. 

Flow many and which native workers are assisting him 
and laboring under his supervision? 

Mr. Ching during 1924. Now has two evangelists and 
one corporteur. 

What educational work was done, Sunday School, 
Catechism, etc.? ' 

Student Bible Crass, weekly; English Class four hours 
a week; Catechism Class studyiug the Bible, once a week. 

Give miy other information that may be desirable or 
necessary. 

Mr. Ching has left our employ, and Mr. Chow has taken 
his place. 

YIII. On. L. S. HUIZENGA'S 'YORK. 
EYANGELISTIC :-

Has a certain section or district of Jukao been assigned 
to him? . 

Yes. One-fourth of city aliout the West Gate. 
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What is the approximate population of lizis district? 
Do not know. ' 

Is there any other work besides that of our Church? 
No. 

What kind of people live in'this section. as to religion. 
customs, occupations, etc.? 

Confucianists, Buddhists, and Taoists; farmers, me
chanics, and other walks of life. 

Are there any Christians? , 
Yes, employed staff, and a few not belonging t'1 our 

Missiqn. 

If so, where and when did they accept Christ, and to 
what Church do they belong? 

Presbyterians; dates vary; one Methodist. 

What work was done in this section during 1924? 
Hospital services; Sunday School, private classes, and 

chapel. . 

What regular services were held? 
Hospital services, S. ,S., private classes, and chapel. 

Who did the preaching? 
Chinese helpers. 

Was there any street preaching? 
Yes. 

How many and which native workers are assisting him 
and laboring under his supervision? . 

, Two evangelistic assistants. 

What educational work was done, Sunday School, 
Catechisl1\, etc.? 

Small primary school, Sunday School, catechism, pri
vate students. 

MEDICAL:-
Of what capacity is the Hospital that has been estab

lished? 
Twenty-five heds. 
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What has been done there and in the dispensary dur
ing the year 1924? 

Patients seen every day except Sunday. 
Total new patients received during the year. _______ 3,790 
Total treatments given. ____________________ . _________________ ... l1,275 

How many and which native workers are engaged for 
the medical service? 

One doctor, two nurses, one laboratory tecbnician, one 
accountant, and one drug clerk. 

How many patients were treated in the hospital? 
178 inpatients (128 men, 50 women). . 

How many received dispensary treatments but were 
not confined to the hospital? 

3,790 patients; p,275 treatments given. 
What were the general or rather most prevalent dis

eases treated? 
A hundred or more cases of each of the following dis

eases were treated: Abscess, Broncho-spirochaetosis, Ec
zema, Gonorrhea, Hookworm, Scabies, Syphillis, Tra
choma, Tuberculosis. 

Is there field work throughout the city? 
No outside clinics. Outcalls were made when re

quested. 
Are there services held in the hospital? 

Yes. 
What is the nature of the p'ersQnal work conducted by 

the native workers? 
Personal talks, Bible Classes, Catechism. 
Do the patients of hospital and disp'ensary pay for the 

.<ervices rendered? 
Yes, if they can . 

. IX. MISS W. KALSBEEK'S WORK. 

Where does she reside (lodge and board)? 
Up to May 1, 1925, in De Korne home; since May 1 re

sides in remodelled native house in city. 
What assistants does sHe have? 
One trained Bible woman, came in spring of 1925; .one 

local untrained Christian, since the fall of 1924. 
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Is her work confined to the city? 
Thus far it has been. 
To anyone district or section? 
No. 
Is it all personal and visitation work, or does size also 

orgwlize classes? 
Conducts classes for children five afternoons each 

week. Teaches Normal.School girls daily except Sunday. 
Has "ragged" Sunday School on Sunday. 

If so, of what nature are these classes? 
Teaches singing, reading, Bible stories,and games. 
How many women and girls are reached by these 

services? ' 
Ten women, eight girl students, and 35 children. 

. What percentage of those reached also attend the 
chapel services? \ 

All of them. 

X. MISS ANGIE HAAN'S WORK. 

Where does she reside (lodg~ and board)? 
In Hnizenga home during 1924; In H. A. Dykstra home 

from January 1, 1925, to July, 1925; in Knling, Kiangsi, for 
health since summer of 1925. . 

What assistants work under her? 
None. 
Is her work confined to the Hospital? 
Thus far all language study. Also conducts a Sunday 

School for street children. While in Kuling she has done 
regular uursiug in the Kuling Hospital. 

. XI. What out stations have been established? 
One at Ting Yen. 
How far from Juhao? 
About ten miles by road; thirteen miles by canal. 
Under whose supervision have they been placed? 
Opened and supervised by De Korne. 
Does the native worker in charge live at the station? 
Yes .. 
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In what does his work consist? 
Pre,aching and personal work and teaching Bible to in-

quirers. 

How often does the supervisor call on him? 
Once a week. 

Is he instructed by the supervisor in preaching, teach
ing, etc.? 

, Was trained under Presbyterian missionaries, at Yen-
cheng. Snpervisor advises him and directs his work, but 
gives no formal instructiou. 

Is the whole Bible translated in the vernacular of these 
people or does the native wotker have to interpret it? 

Mandarin used in our entire field. Whole Bible is 
translated in Mandarin., 

Are the people of these districts able to read or are they 
mostly illiterate? 

Mostly illiterate. Tl;1is is, true of all China. Jukao is 
more progressive in educational matters than the average. 

XII. ,When does the hot se(lson bejjin in Jukao" mak
ing it necessary for the families .to go to the mountains or 
elsewhere for the time being? . . 

About the middle of June. 

How long do'es this spell last? 
To the end of August. 

Are all the Missionaries away during this tiIile? 
No, we have a rule that vacations must be so arranged 

that at least one foreigner be present. Vacations are lim-
ited to six 'weeks. ' 

Do tHe native workers remain on the job? 
We attempt to keep up the work during the hot season, 

but a short vacation for natives is also necessary. 

Are the regular services conducted? 
Sunday services are regular; other ,services are less 

regular. 
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XIII. THE FUTURE. 

What are the most urgent requirements for the future? 
Educational work; a new hospital building. 
How about Bible women? 
Can use several more foreign Bible women. 
How about educational work? 
November 30 the China Mission decided to .provide a 

Christian ,School for the children of the Jukao Christians. 
The Mission to PUt up the building on the hospital plot, 
furnish the equipment, and give the School Board the use 
of the property. 

During 1925 plans were made looking towards the be
ginning of a gener'll educational program, but the stndent 

. strikes of 1925 caused an ind~finite postponement of this. 
matter. 

XIV.· Have the Mission, properties been insured? 
Yes, on the Rehoboth plan. 
Against what are they generally insured in China? 
Against fire." 

XV. Do all the workers consult together about tTl(' 
mission policy and practice? 

, All the foreign workers consult together about mission 
Policy. Details are left to individuals. 

What relation do the unmarried women sustain to 
these conferences? 

Thus far, all members have been on a basis of equality; 
we are now corresponding with the Board abolit it. 

. Are there spiritual, medical, educational,· physical 
needs which the churches should consider? 

These items are regularly dealt with' in our Report~ 
: to the Board. 
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RAPPORT XX 

QUESTIONNAIRE ON THE NAVAHO INDIAN MISSION 
-FIELD AS A WHOLE 

I. - Tl;IE NAVAHO COUNTRY. 

1. What is its approximate extent expressed in 
square miles? 

60,000 square miles. 

2. What is the extent of that part which is in New 
Mexico? 

15,000 square miles. 

3. What is the 'extent oflhat part which is in Arizona? 
45,000 square miles. 

4. Are any other States beside$ these two involved? 
Utah~3,000 (about) square miles. 

II. THE NAVAHO PEOPLE. 

1. What is tlie approximat~ number of Navahoes? 
Between 30,000 and 35,000. 

2. How many in New Mexico? 
About 12,000. 
3. How many in Arizona? 
About 20,000 to 23,000. 

4. How many in other States? 
Utah-about 1,000. 

5. How many have approximately been reached with 
the Gospel? -

Of those who heard the Gospel so that they were at 
a point where they could make an intelligent decision for 
or against Christ, the percentage is very low. Those who 
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have heard the Gospel in some form or other, and have 
become acquainted with the Missionary, the percentage is 
very high. . 

6. How many, it any, who have never come in contact 
with the Gospel? 

'Compare with the above. 

7. How many Navaho children inthe various schools? 

Shiprock .......... , ..... : .. .400 Tuba City .................. 300· 
Farmington ......... _.___ 60 Kayenta' .................... 100 
Toadlena .................... 210 Fort Apache ., ........... ~200 
Tohatchi ..................... 250 Phoenix .. :.· ........ __ ...... 100 
Rehoboth .................. 122 Riverside ........... _ .. __ .. 250 
Crown Point __ ._ ...... __ .. 360 Albuquerque ............ 300 
Fort Defiance. __ ...... __ .450 Santa'Fe' ________________ .. __ 75 
Jgllacio __ ----- ... ~_._ .. _ ..... _ 75 Pinedale ............ _ ....... 25 
Ganado .... : ............... :.135 Smith's Lake ............. 12' 
Chin Lee _. ____ . _____________ 2'00 
Leupp ....................... .400 TotaL. ............... 4,024 

8. How many without oppo'rturiity tor getting an edll- . 
cation? 

Considering the building. program of the government, 
chances are that within five years they will all be taken 
care of. 

9. Do stlldents from non-reservation schools giineraily 
retllrn to live with their people when they gradllate? 

Yes. 

10. If not, what become .. of them? 

Some find employment elsewliere. 

III. MISSION WORK AMONG THE NAVAHOES . 
• 

1. Which Protestant Chllrches have work among the 
Navalioes? 

Pre'sbyterians 
Christian Reformed 
Northern Baptists 
Episcopalians 

Northern Methodists 
Gospel Union' 
Seventh Day Adventists 
Free Methodists 
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2. Which are the various places' or' posts occupied, 
and by whom? 

NEW MEXICO--

Christian Reformed have mission posts at Farmington, , 
Toadlena, Tohatchi, Rehoboth, and Crown Point. . 

Northern Methodists have a school at Farmington, N.M. 
,Episcopalians have a hospital at Farmington, N.M .. 
Presbyterians have a mission at Shiprock, N. M. 
Seventh Day Adventists have a mission at Smith's 

Lake,N.M. 
Free Methodists at Blue Water, N. M. 
Presbyterians have a hospital at Red Rock, N. M. 

ARIZONA-

. Presbyterians have mission places and posts' at Fort 
Defiance, Chin Lee, Ganado, Indian Wells, Leupp, Ari
zona, Tuba City, Kai-bi-toh, Kayenta, Arizona. 

Episcopalians have a hospital at Fort Defiance, Ariz. 
N orth~rn Baptists have a missiOJ;l at Keams Canyon, 

Arizona. 
Gospel Union has a mission at Tuba City, Arizon').. 
Immanuel Mission has a mission in Northern Arizona. 

ELSEWHERE-

Pre,sbyterians have. a mission at T'es-nans-bans, Utah. 
Episcopalians have a day school at Aneth, Uhih.' 
Presbyterians have a mission at Towaoc, Colorado. 

3. At which plac'es' have schools 'been established, 
and by whom? How many children are there in these 
Mission Schools? 
NEW MEXICO--

Rehoboth-Christian Reformed ........ 122 Children 
Farmington-Northern Methodists _. 55 Children· 
Smith's Lake-7th Day Adventists ...... 15 Children 
Toadlena-Christian Reformed _.____ 9 Children 

ARIZONA-
Ganado-Presbyterians ...... ____ ..... , ... __ 135 Children 

What grades are taught? 
From 1 to 8. 

Any vocational training given? 
General. 
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4. At which places have Government Schools for 
Navahoes been established? How many boys and girls in 
these schools? 

Boya' Girls 
Shiprock, N. M ................................. 200 200 
Toadlena, N. M ................................. 105 105 
Tohatchi, N. M ................................. 125 '125 
Crown Point, N. M ............................ ;180 180 
Fort Defiance, Arizona ______________________ 225 225 
Leupp, ,Arizona , ................................ 200 200 
Chin Lee, Arizona _________________ . ___ ... _____ .l00 100 
Keams Canyon", Arizona ___________ .... ,.. __ lOO 100 
Kayenta, Arizona _____________ . __ . __ ,., ... __ 50 50 
Tuba City. Arizona. _____________ .. __ ... _______ 150 150 
Pinedale, N. M .. ______ .. _________________ . _______ 12 13 

What grades are taught? 
From 1 to 6. 

Any vocation-Ill training given? If so, what? 
General. 

5. To which Non-reservation Schools are the Navaho 
children generally sent? 

Phoenix, Arizona 
Riverside, Calif. 
Fort Apache, Arizona 

What grades are taught? 
Grades 1 to 12. 

Ignacio, Colo. 
Albuquerque, N. M. 
Santa Fe, N. M., 

Vocational training given? What? 
Carpentry, Blacksmithing, Harness and Shoe-making, 

Mason-work, Agriculture, (including dairying), Domestic 
Science, and Tailoring. 

6. Are there any training schools for religious work
p.rs? If so, where? By whom established? How many 
students? What branches are taught? 

Yes. Ganada-Presbyteriaus, 19 students; Cook Bible 
School-Presbyterians, ?? students. 

7. At which places have Mis.,ion Hospitals been estab-
lished? By whom? ' 

Rehoboth-Christian Reformed; Farmington~Episco
pal; Red Rock-Presbyterian; Fort Defiance, Arizona
Episcopalians; Ganado-Presbyterians;· Indian Wells-. 
Presbyterians. 
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S. . Are there any plac'es where medical service is ren
dered without an established Hospital? If so, in what 
does this' service consist? 

Medicines are distributed at all mission posts. 
9. Which Government stations have Hospitals or med

ical service? In what does the latter without Hospital 
consist? 

Hospitals at Ship Rock, Crown Point, Fort Defiance, 
and Tuba City, Arizona. Medical service at all Govern

, ment Schools. It consists in giving medicine to those who 
come in, and the Doctor sometimes goesout to those who 
are sick. 

10. How many ordained Protestant Missionaries are 
there engaged among the Navahoes? Gives names and 
pi aces where stationed. 

Farmington, N. M.,Rev. L. P. :Brink; Crown Point, 
N. M., Rev. Jacob Bolt; Shiprock, N. M., Rev. C. L. Camp
bell; T'es-nans-bans, Utah, Rev. J. H. Abney; Fort De
fiance, Arizona, Rev. James R. Smith; Ganado, Arizona, 
Rev. F. G. Mitchell; Leupp, Arizona, Rev. A. K. Locker; 
Tuba City, Arizona, Rev. J. Butler; Kai-bi-toh, Arizona, 
Rev., Wells; Smith's Lake, Rev. Wolf. 

11. How many unordained workers? 
Twenty-eight. 
Men, in what work engaged? 
J. C. Kobes, Missionary, Toadlena, N. M.; Mark 

Bouma, Missionary, Tohatchi, N. M.; G. Oppenhuizen, To
hatchi Camp-worker. At Rehoboth-Jacob H. Bosscher, 
Manager; William Mierop, Rehoboth Camp-worker; E. H. 
Beernink, Rehoboth Doctor; C. Lucas, Assistant Manager; 
J. Romeyn, General Mechanic. 

Women, in what work engaged? 
Rehoboth-Renzina Stab, Principal Teacher; Gertrude . 

Alwynse, Intermediate Teacher; Helen Bode, Primary 
Teacher; Catherine Van Zytveld, Nurse; Laura Mokma, 
Nurse; Johanna Vander Radde, Clerk; Marie Vander 
Weide, Boys' Matron; Cora'Van Zanten, Girls" Matron; 
Catherine Vander Kodde, Seamstress; Katherine Rosbach, 
Housekeeper and Cook alternately; Cathryn Ederveen, 
Housekeeper and Cook alternately; Anna Bouma, Laun
dress. 
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Native men-in what work engaged? 
J. C. Morgan, Native Assistant, Farmington, N. M.; Al

fred Bow~an, Interpreter for Tohatchi Missionary; Wal
ter Bitsi, Interpreter for Tohatchi Camp-worker; Charles 
Livingston, Interpreter for Rehoboth Camp~worker; An
thony Bode, Rehoboth Interpreter. 

Nqtive women-in what work engaged? 
Miss Johnson, Interpreter for Mr. J. C. Kobes; Mary 

Dinetdele, Assistant at Rehoboth Hospital; Bah Mary, 
Blanket weaving at Rehoboth. 

12. What Roman Catholic Missions, Schools, Hospi
tals among the Navahoes? 

Mission posts at: Tohatchi, N. M.; Fort Defiance, Ari
zona; Chin Lee, Arizona; Lukachukai, Arizona; St. Mi
chael's School, Arizona. 

13. At which Government stations are R. C. repre
sented and in what work engaged? 

Tohatchi, N. M.; Fort Defiance, Arizona; Chin Lee, 
Arizona. W.ork engaged in: proselyting. 

14. What are the chief hindrances to, the work? Give 
them in order of importance. 

Ignorance, snperstition, and opposition. 

15. What are the hopeful signs for the future? Give 
them in order of importance. 

The general attitude of the Indians, especially in our 
part of the country, seems to be an attitude of interest and 
questioning, inquiring into the Gospel. 

16. What are the greatest needs for our work to ade
quately finish the task? 

A more extensive camp-work program, and more em
phasis and opportunity for studying Navaho, especially in 
the work. 

17. When do you think we can transfer our work to 
our converts, organized into self-governing, self-support
ing, self-sustaining churches? 

We do not know. 

NOTE-These ,answers were fur~ished by General Conference. 
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CROWN POINT, N; M" QUESTIONNAIRE . , 

1. What is the extent of your field, approximately, 
. ex pressed in square miles? 

The Crown Point field embraces about 4,500 square 
miles.' . 

2. How mOllY N ava/zoes are esUmated to dwell ill this 
district? . 

About 3,000 Navahoes are presumed to dwell in this 
district .. 

3. Is your staUon located ill thecellier or somewhat to 
one side of the district? 

Crown Point is located to the South and West of the 
ceuter of this district, at the foot of a Mesa forming a nat
ural harrier to the soutpern part of this district. 

4. Have all the Navahoes ill your territory come in 
contact with the Gospel? 

The majority of the Navahoes in this district, I think, 
have heard something of the Gospel, mostly through the 
children who have been at school. However, their knowl
edge of the Gospel is very limited. 

. 5. How many cOlnmunicant memb~er.~ are there in 
your field? 

One hundred fourteen yonng people have been bau- . 
tized at Crown Point. Nine of these have died,.89 are at
tending school in Riverside or Albuquerque; four attend 
school at Crown Point. The others are scattered through' 
the district. Besides these, there are a few who haveheen 
baptized at other posts who are now living in this district. 

6. How mOllY made cOllfession of faith during 19257 
How many bapUsms? . 

One white girl made confession of faith in 1925. No 
baptisms. 

7. Are there returned students in your district? 
lVhat is their altitude to the ChrisUan religion? 

There are quite a number of returned stndents in this 
district. Their attitnde toward the Christian religion is 
not openly antagonistic, they do not show enmity in our, 



- 242 ---.: 

presence. But there are those who speak against the Gos
pel. Many follow the line of least resistance, and go with 
the older Navajos in the pagan ways. And John 12: 42, 43, 
matatis matandis, describes many cases. 

8. What baildings does oar Church own at your sta
tion, or district? What is their use? 

Our Church has a 7-room cottage at Crown Point, the 
home of the Missionary. A shack, 24 x 12, used as a camp
house by the Indians; and another building which has one 
large room where we hold meetings with the girls every 
Sunday afternoon; and other occasional meetings with 
Indians; one small r~om kept apart as a bedroom for 
white visitors, and a room where Indians sleep. 

9. What workers are stationed at your place? Give 0 

their names and positions. 
The undersigned has charge of the work in Crown 

Point. His faithful wife is his assistant (without appoint
ment), teaching Bible classes, and interesting herself in' 
the spiritual guidance of the girls and the small boys, 
visiting with and doing for the parents that coal! at our 
home. Both of us are busy at the school practically every 
day of the week and all day Sundays. 

10. Is tliere any other Protestant Church engaged in 
your field? 

The Seventh Day Adventists have a small day school 
at Smith's Lake. 

11. Are the R. C. working at your place? 1f so, in what 
does their work consist? What buildings have they? 0 

The Roman Catholics are not working in Crown Point. 

12. How many children ill school at your place? Any 
other schools here? 

There are 360 pupils enrolled in the Pueblo Bonito 
School at Crown Point. About a dozen pupils are enrolled 
in the Adventist School at Smith's Lake. At Pinedale there 
is a Government Day School, 25 miles from Crowu Point. 

13. How many Protestant children? R.C.? Grades 
taught? Vocational training? 

No Roman Catholic children in Crown Point or Pine
,dale. 
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14. What services are held on Sunday? 
Sunday School is conducted Sunday mornings. Three 

classes for the Navajo pupils, a school teacher, Mrs. Bolt 
and the undersigned teaching. A white class is taught by 
another Government employee. 

Sunday-afternoons, from 2 till 4 o'clock, all. the girls 
meet with Mrs. Bolt in our meeting-house. Sunday after

.noon is'free for the pupils. But the girls are never turned 
loose without a chaperone. The teachers, upon whom 
this duty devolves, would rather have the afternoon to 
themselves than be detailed to take the girls out .for a 
walk; So Mrs. Bolt offered to take the girls over to our 
meetingchouse, which has been allowed. The afternoon 
is spent in singing, giving .of instruction in religion, and 
testimonies by the girls. 

Snnday evenings we have worship and preaching by 
the undersigned, pnpils and employes and other whites 
from Crown Point and the neighborhood attending. The 
meetings are well-attended by the employes and others, 

15. What religious services are held during the week? 
Thursday and Friday evenings, all the pupils, 360, for 

religious instruction. From 6 till T o'clock the smaller 
ones come, Mrs. Bolt ti\king part of them and under
signed the rest. From 7 till 8 o'clock the larger pupils, 
one of us taking the boys and the other the girls. 

On the other evenings meetings with the pupils who 
are not attending socials or literary meetings of the ·school, 
iIi the dormitories. These dormitory meetings have the 
nature of a prayer and testimony meeting. All told, dnr
ing the week at least 16 classes are conducted or meetings. 
held with all or part of the pupils. 

16. What other work is carried on? 
On Mondays, usually, we go to Smith's Lake, where we 

instruct some 15 children in the Bible and preach. 
Scarcely a day passes that Navajos do not come to our 

home on various missions. They also call for medicine, of 
which we keep a supply on hand. Apparently they feel 
more free to come to us. for such remedies as we can dis
pense, than to go to the Government hospital and physi
cian. They appreciate the homelike and friendly atmos
phere to the businesslike, official way of .the school 
hospital. 
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Various societies supply us with articles of clothing, 
especially for little children. This is known throughout 
our district, and the number of mothers who come here 
with their naked or semi-naked children for clothing is 
surprising. These services tend to a better. acquaintance 
with our people, and to cement our friendship, and give 
us an opportunity to speak a word of the Gospel to them. 
Besides, we ,manage to pay occasional visits to the ·camps. 

17. Is tHere a systematic stuay of Navajo language, re
ligion. customs. etc.? 

We spend some time in the study of the Navajo lan
guage. At present a returned student working at the 
school is giving us some aid; and we gather bits of intelli
gence along this line from the pupils at school. .' No provi
sion is made for the missionaries among the Indians to 
gain a working knowledge of the language. There is no 
language school here, no efficient teachers are supplied. 
One is abandoned to himself to get what he can of the 
language, along with his other work. And the Navajo 
.language is exceedingly difficult. 

18. Is there a Golfernmenl Hospital there? Other 
medical service rendered? . 

There is a Government Hospital at Crown Point. Itis 
used almost exclusi~ely, however, for the pupils of the 
school. A Government physician is located at the school. 

'. .. 

19. Can you give an estimate as to the percentage of' 
sufferers-Tuberculosis? 

As to the percentage of sufferers from Trachoma, Tu
berculosis, Social Diseases, the Government physician 

. gave me the following data: . 
Trachoma: 77% of the girls at the school were af

flicted; 80% of the boys, and in the camps 10% was found. 
. Tuberculosis-pulmonary, 8%; other forms, 2%. 

Gonorrhea-cases treated in the hospital, 8. 
Syphillis-cases treated in the hospital. 2 .. 
For the past five years the social diseases have a very 

low percentage. Most frequently met with among Indians 
that live. pear the railroad. 

20. 
field? 

What are the immediate and further needs of your 

The immediate need is for camp-workers. We should 
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not do less for the children than is being done now,bnt 
more shonld be done in the camps. The work in· the 
camps will tend to conserve the work that is being done 
at the schools. A camp-worker should be placed. in the 
Smith's Lake district. 

JACOB BOLT. 

FARMINGTON, N. M., QUESTIONNAIRE 

L What is the extent of this field; ea:pressed in square 
miles? 

3,500 square miles. 

2. Approximately how many Navahoes are presu;ned 
to live in this district? 

.3,000 .. 

3. How many communicant members? 
Very few. 

4. Which other Protestant Churches work in this ter-
ritQry.? 

Methodist and Episcopalian. 

5. III what does their work consist? 
School and Howital, respectively. 
6. Do the Roman Catholics have any work ill this 

field? 
No. 
7. What workers repres'ellt our Church ill this. field? 
Rev. and Mrs. L. P. Brink and Mr. and Mrs. J. C. 

Morgan. . 
8. What buildings do we have- at Farmington? 
A Manse, Native Evangelist's home, and Missionchome. 
9. What services are held all SUllday? 
Not organized yet; meetings held occasionally. 

10. What religious services are held during the week? 
Does not apply. 

11. What other work is carried Oll? 
Systematic camp-work. 
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12. Is there a sy~tematic study of the Navaho language, 
religion, customs, etc.? It so, in what does it consist, and 
hqw much time is given to it? 

Yes. As much as possible. (See 17 below.) 

13. Can you estimate the percentage of sufferers in 
this district-Tuberculosis, Trachoma, Social Diseases? 

No. 

14. Has the Government any work, educational or med
ical, in this territory? 

No . 

. 15. Are there any returned students in your district, 
and if so, what attitude do they as.mme to the Christian 
religlon? 

Have not investigated as yet. 

16. Are there any immediate or further needs tor this 
Mission? 

Yes. 

17. Give any other information you may deem desir
able or necessary to correctly visualize the work at Far
mington. 

Our work at Farmington is in its infancy. When our 
chapel room is in shape for services we intend to hold at 
least one meeting every Sunday, when we are here, but 
most of the time we do riot expect to be here and to be 
holding meetiugs anywhere in our district; have held a 
number already. . 

The .statement repeatedly made that the Farmington 
field is the same as the former Blanco Canyon field is 
not correct, as it covers more than twice that area. For 
the present Farmington and Toadlena cannot be consid
ered otherwise than as one field, though I have not done 
so in answering the questionnaire. The field under the 
Farmington post then includes all of San Juan County, 
New Mexico, and parts of Rio Arriba and Sandoval Coun
ties. The popUlation is widely scattered, and the exact 
population can be but roughly estimated at present. Out-· 
side of equipping our Mission Chapel, and adding another 
car to our present sppply, I see no immediate needs. 
Brother Morgan and I sometimes go together, and often 
go. different ways. ' 
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This winter we hiwe heen building, and it has inte~
fered seriously with the work we would like to be at. 
When our building program is completed, we will have 
our hands free to carryon as we plan, , 

Language study depends largely upon roads and the 
weather, When these make camp-work impossible, we 
concentrate upon language work. 

, A new edition of the Navaho Bible will be called for in 
the near future, and we expect it will include a transla
tion of the Book of Acts, some of the Epistles, more 
Psalms, and some historical parts of the Old Testament. 

Immediate needs are catechisms in Navaho, Forms for 
Baptism and the Lord's Supper, and a new Song-book 

, with added songs and Psalms; and something in the line 
of Christian tracts. These are on our program. 

In co-operation with Brother Kobes we expect to con
, tinne camp-work and camp-meetings in his district. 

That is all I can tell you at pl'esent. 
With best wishes, 

L. P. BRINK. 

REHOBOTH, N.,M., QUESTIONNAIRE 

1. What is the extent, approximately, of the Reho
both field, expressed in square miles? 

The Rehoboth field,is 77 miles from east to west, and 
,90 miles from north to south, totaling 6,930 miles. Besides 
this, the Canon Cito district lies 63 miles east, and the 
Alamo district 50 miles south of Canyon Cito. 

2., How many Navahoes are presumed to live in this 
district? 

4,000 Navajos, a conservative estimate, with Canyon: 
Cito district having about 180, and Alamo about 120. 

3. How many communicant members? 33. How 
many, confessions of faith during 1925? 3. How many 
baptisms? 3 adults; 3 infants. 

4. Are there any in this territory who have not at all 
come in contact with the Gospel? 

No. 
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5:" Is our Church the only olle laboring in this field? 
No. 

If there are others, which? 
The Seventh Day Adventists. 
In what does their work consist? 
At present in tcaching and preaching at the Mission. 

6. Mention the workers at Rehoboth by name and the 
work in which they are engaged. . 

Pastotate-Vacant. ' 
Jacob H. Bosscher, Manager. 
William Mierop, Rehoboth Camp-worker. 
Dr. E. H. Beernink, Doctor. 
Cornelius Lucas, Assistant Manager . 

. John Romeyn, General Mechanic. 
Renzina Stob, Principal Teacher. 
Gertrude Alwynse, Intermediate Teacher. 
Helen Bode, Primary Teacher. 
Catherine Van Zytveld, Head Nurse. 
Laura Mokma, Assistant Nurse. 
Mary Diuetdele, Native Assistant at Hospital. 
Johanna Vander Kodde, Clerk. 
Marie Vander Weide, Boys' Matron. 
Cora Van Zanten, Girls' Matron. 
Catherine Vander Kodde, Seamstress. 
KatherineRosbach, Housekeeper and Cook alternately. 
Cathryn Ederveen, Honsekeeper and Cook alter-

nately. 
Anna Bouma, Lauudress. 
Anthony Bode, Rehoboth Interpreter. 
Bah Mary, Blanket Weaving. . 

7, Mention the various buildings alld describe briefly 
for what they are used. 

Mission Home-Dining-room for children and em
ployees, and rooms for single employees ... 

Chapel-Religious meetings; basement for entertain-
ment. 

.school-house-3 school-rooms; 1 office. 
Girls' Dormitory. 
Boys' Dormitory. 
Hospital-Part of basement used for General Mechan

ic's home. 
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Doctor's cottage. 
Parsonage. 
Camp-worker's.cottage.· 
Manager's cottage. 
Assistant Manager's cottage. 
Laundry and Power House. 

8. How many Navaho children in the Rehoboth 
School? ' 

122. Boys, 60; ages.5 to 18 years; grades 1 to 8; Voca
tional tr aining, general. 

Girls, 62; Ages 5 to 18 years; grades 1 to 8; Vocational 
'training, general. 

How many others besides the Navaho children? 8. 
How many grades are taught? 1 to 8. Vocational 

training? General. 

9. Are there any other schools in the Rehoboth dis-
trict? 

Yes. 
If so, which? 
Pin,edale Day School; Seventh Day Adventist Mission 

School. 
Grades taught? 1 and 2. Vocational training? None. 
How marlY children? 
Pinedale, 25; Seve'nth Day Adventists, 15(?) 

10. What are the immediate or furt/:l.er needs of the 
Rehoboth School? 

None. 

1l: Are more field- or camp-workers needed to reach 
all with the Gospel? 

Yes. 
If so, should they live at Rehoboth, or elsewhere? 
One at Smith's Lake,one at Gallup, and one elsewhere. 

, 12. How many patients in the Rehoboth Hospital dur-
ing 1925? ' 

Annual Report for 1924-1925, states 405. 
Confinements, 16; Major operations,. 46; Minor opera

tions, 128; deaths, 12. 
How many others received m'edical service . during the 

, same period? 748. . 
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Can you give an estimate as to the Navahoes in!his dis
trict suffering from Tuberculosis? 20%. Trachoma? 25%. 
Social Diseases? 30%. 

13. What are the immediate and further needs of the 
Hospital? 

Special Diet Kitchen and Cook; Snn-porch for women. 

14. What services are held on Sunday? 
Song service an d preaching service. 

15. What religious services are -held during the week? 
Two religions services. 

16. What other worlds carried on? 
We have out-patients; take care 'of school children 

and employees. 

17. Is there any provision made for the workers to 
study the Navajo language, religion, customs, etc.? 

None. 
If so, what and how much time is given to it? 

None. 

18. What are the immediate or further. needs of Relw
both as a Mission? 

(1) Central Heating and Power Plant; (2) Developing 
our water snpply; (3) Building for office or sewing-room; 
(4) Interpreter's home; (5) CommUl~ity c~nter; (6) BarIl. 

19. Is there anything being done to make. this instituc 
tion partially or entirely self-supporting? Somewhat. 
. If so, what? Can this be developed? Yes. How? 
Eventually hospital services should be paid for. 

20. Is it possible to train some of the Rehoboth gradu
ates to occupy certain positions at the Mission in the 
future? 

Possibly training as nurses and interpreters. 

21. Please give any' further information that you 
may deem desirable and liecessary in order to visualize 
the work at Rehoboth in its various phases? . 

Church services are held twice a day when we have a 
pastor. At present we have Suuday School in the morn
ing and preaching services in the eveuing. Six catechism 
classes are condncted. 
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TOADLENA, N. M., QUESTIONNAIRE 

1. What is the extent ()f your field, approximately, 
expressed in square miles? 

If this territory refers to the territory-from which chil
dren are sent to the Toadlena School, the approximate 

- aea is 1,~00 square miles. This does not include the area' 
beyond a point 20 miles north of Toadlena, from which 
most children are sent, to Shiprock, where a Presbyterian 
Mission is located. The Shiprock territory lies in one 
corner of a triangle, of which the other two points are 
Farmington and Toadlena; Shiprock is 44 miles north of 
Toadlena, Farmington 75 miles northeast, Tohatchi 50 
miles south. 

2. How many Navahoes are estimated to dwell in this 
district? . 

The Toadlena district (formerly known as Two Grey 
Hills), comprises approximately from one-fourth to. one
third of the San Jnan territory. Our district has a popula
tion of from 1,500 to 2,500 persons. 

3. Is.your station located in the center or somewhat 
. to one side of tHe district? 

The station is located on the extreme west of this field, 
but near the middle of its north and south line. 

4. Have all the Nava/zoes in your territory come .ill 
. contact with the Gospel? 

Whether or not all have come,in contact with the Gos
pel I cannot state. The opportunity has been here, but 
that they have availed themselves of it is unlikely. A man 
to whom I brought the Gospel a few weeks ago told me 
this was the first lime he had heard the "Story'.' I have 
learned, however, that their statements are frequently 
unreliable. / 

5. How many communicant members are there in 
your, field? 

I have met and know of only five. There may be a few 
returned' students- who became chllrch-members while at 
outside schools, but if so, they are unknown to me and do 
not take part in or attend any of Our services .. 
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6. How many made confession of faith during 1925? 
How many baptisms? 

None to my knowledge. No baptisms other than those 
of covenant children. 

7. Are there returned students in your district? If so, 
what attitude to the Christian religion do they assume? 

There are probably 150 or 200 returned students in this 
territory. Of these I have. met perhaps thirty-five or 
forty. The attitude of mOist of them seemed one of 
neutrality. No opposition, bnfneither had there been ac
ceptance of the claims of Christ. A few are nominally 
Christians, bnt ignorant of the fundamentals of Chris
tianity, and often seek to hold .both the Navaho and Chris
tian religion, which is, of course, impossible, and makes 
them stilI objects of missionary effort. 

8. What buildings does our Church have at your slaC 

tion or. in your district, and for what are they used? 
The bnildings at Toadlena include: (1) Missionary's 

home; (2) Interpreter's home; (3) Chapel (20 x 30 feet). 
All our regular meetings with the childrelJ. of the Board

ing School are held in the Government School chapel and 
class-rooms. Our own chapel is used for occasional spe
cial meetings, a Sunday School for local white children, 
and a preaching service Sunday afternoons. The.combined 
religious and social meetings for children have been held 
in both the chapel and in the Missionary's home. 

The Toadlena Public School also meets in our chapel. 
Nine Indian and sixteen white children attended for a part 
of this year. One family, from which six children at
tended; has recently moved away, leaving ten white and. 
nine Indian pupils. 

9. What workers are stationed at your p/ac'e? Give 
names and position they hold. 

J. C. Kobes, Assistant Missionary. 
Mrs. Mary Johnson, Temporary Interpreter. 
Unpaid workers and Sunday School teachers: 

. Dr. James Kennedy. 
Miss Anna Wegman. 
Miss Abbie Clinesmith. 
Mr. Tsosi Dennison. 
Mrs. Hugh Denetdele. 
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10. Is there any other Protestant Church engaged in, 
your field? 

None, unless Shiprock he inclu.ded in our field. 

11. Are the Roman Catholics working at your place? 
If so, in what does their work consist? What equipment 
do they have in the way of buildings, etc.? 

The activities of Roman Catholics have made efforts 
. to gather signatures which, when sufficient, would permit 
placing a worker. The people of this territory are gener
ally opposed to permitting the Roman Catholics to enter, 
but some .of them have been led to give signatures for 
their children by being deceived as to the object for which 
they were signing. The main drive is being directed to
ward Shiprock, but Toadlena is not being overlooked. 

12. How many children in the school at your place? 
Any other .schools in your district? 

Enrollment, 208. No other schools in the district ex
cept the Toadlena Public School, mentioned above. 

13; How many Protestant children? How many B. C. 
children? What grades are taught? Any vocational train
ing given? 

All are considered Pro'testant. As mentioned above, 
. Roman priests have taken signatures for a few of our 
children, but they were obtained under false pretenses, 
and will not be considered valid if they should dare to 
present them after the exposure. We hold signatures for 
these same children, and all are enrolled in our classes. 
Only three grades are not being tanght, but authority has 
been given and plans are being made to add one grade 
annually until the sixth grade is included. Vocational 
training, in so far as practical 'with the children in the 
third grade, is being given. The older pupils spend one-

, half of the day in the class-room and the other half-day 
in various departments, such as laundry, kitchen, diniug
room, sewing-room, farm, or carpenter shop. 

14. What services are held on Sunday? 
Our Sunday'program is as,follows: 
10: 00 A. M. Sunday School in Government School. 
11 : 30 A. M. Sunday School in Mission Chapel. 
3: "00 P. M. Preaching service in Mission Chapel. 
7: 00 P. M. Preacbing service in Government Chapel. 
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15. What religious services are held<during the week? 
Cateehism classes one evening. 

,16. What other work is carried on? 
(1) There is a religions and social meeting'on Saturday 

afternoons for boys and girls of the Government School; 
(2) A limited amount of camp-work is being done; (3)Oc
casionally a patient is taken to Rehoboth Hospital for 
treatment; (4) Meeting with visiting Inaians who call for 
information, advice, and letter-writing. 

17. Is there a systematic study of tHe' Navaho language. 
religion, customs, etc.? 

About 6 to 8 hours per week has been devoted to lan
guage study when not prevented by emergency work. 

18. Is there a Government' hospital at your place?, 
Other medical service re.ndered? 

There is at present no Government hospital at this 
point. There are plans, and funds have just heen made 
available for remodeling a home to accommodate 15 or 20 
beds for hospital purposes. This is intended only for 
school cases, so camp Indians will not be provided for. A 
Government physician treats both school and camp In
dians, hut has more work than he can successfully accom-
plish. ' 

19. Can you give an estimate as to the jiercentage of 
sufferers~Tuberculosis, Trachoma, Social Diseases? 

G. E. Lindquist, in The Red Man in the United States, 
reports that 50 % of the Navaho tribe are afflicted with 
trachoma, and that 10% have tuberculosis. My personal 
observations would lead me to believe this estimate too 
high as far as concerns trachoma cases in this territory. 
I would estimate that 20% 'or 25% have trachoma in the 
varyiug stages which are apparent to the layman. This 
estimate is not based upon any sort of tabulated observa
tions, but simply that which I believe to be the situation 
after meeting a number of people. I do not believe that 
10% is"too high an estimate for those affected with tuber
culosis. As to social diseases I am unable to venture an 
estimate. There is much immorality, so it would seem 
logical to conclude that social diseases are prevalent. 
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20 .. What are the immediate and further needs of your 
field? . . 

A regular camP!cworker would find profitable employ
ment in this field. I believe our work in the school would 
be more effective if there could be more frequent contact 
with the home. That, in addition to the results to be ex
pected from bringing the Evangel to those in the camps, 
seems to me a sufficient reason to consider this a need. A 
camp-worker would possibly be of assistance in counter
acting Rome's efforts to encroach upon our field. 

Medical work, too, is needed. There is a Government 
hospital at Shiprock, 44 miles away, but somehow tbe 
present management does not seem' to have the confi
dence of the people. There are no hospital facilities to tbe 
south of us nearer than Rehoboth or Fort Defiance, Ariz. 
If it'is at . all practical for our Board to consider an un
dertaking of such magnitude, it seems to me that Toad- . 

. lena would be the logical place to establish such work, 
whereas Toadlena lies almost halfway between Tohatchi 
and Farmington posts. 

There are two conditions which are factors hindering. 
our work. One is that none of the children are beyond the 
third grade, which is not the equivalent of the third grade 
for our white children. For that reason the utmost sim
plicity is necessary in our work, else. the pnpils miss the 
force of that which is tanght. This problem will, of 
~ourse, disappear as those of higher grades are kept here. 
The other conditions referred to, is one which affects 
work all over the reservation: the fact that distances 
between homes are so great. This makes it difficult to 
reach all as ofteu as shonld be doue, especially so, where 
our first duty is the proper care of the school-work. 

Fraternally yonrs, 
J. C. KOBES. 

-----.--

TOHATCHI, N. M., QUESTIONNAIRE 

1. What is the extent of your field, approximately, 
expressed in square miles? . , . 

35 miles north andsonth, and 25 miles east and west. 
2. How many NavailOes are estimated to dwell in this 

district? 
Abont 2,000, I never conld find out the exact nnmber: 
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3. Is your station located in' the center, or somewhat' 
to one side of the district? . 

Quite well iu the ceuter. &) 

4. Have all the Navahoes in your territory come in 
contact with the Gospel? 

Yes; but not systematically "worked" until. the last· 
year, since the arrival of Mr.Oppenhuizen. 

5. How manycommullicant members are there in 
your field? . 

Forty-five. Some of these were baptized by the Hev. 
L. P. Brink many years ago, and some I have failed to find. 
Hence, some should not be considered members any more. 

6. How many made confession offa;th during 1925? 
How many baptisms? 

None. Three infants were baptized. 

7. Are there returned students in your district? If so, 
what attitude to the Christian religion do they assume? 

Yes, many. On the whole they show very-little interest 
in religion. 

8. What buildings does our Church have at your sta
tion or in your district, and, for what are they used? 

The church building, in which we hold all our meet
ings. The basement is used for a temporary home of the 
Oppenhuizen family. 

The Missionary's horne, an eight-room house. 
The "kin". One room nsed for my stndy and recep

tion robm for the Indians. The other room for camp-house 
for the Indians. In this room we have two sewing ma
chines for the Indian women to use, and much use is made 
of them. Also.a small room with a bed iu it, used for edu
cated Indians, when needed. 

Barn, used for workshop, garage~ store for horse feed, 
etc. The rear of this building has been transformed into a 
two-room house for the. camp-worker's interpreter. 

A small barn for the camp-worker's horses. 
A two-room house for the other interpreter. 
A hogan back of the church building, used to camp In

dians. This should be broken down and rebuilt. 
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9. What workers are stationed at your place? Give 
names and}he position they hold. 

Mark Bouma, man in charge, tending to the school
work, visiting Indians, and whatever work shonld be done 
at home. Also does as much camp-work as time allows. 
Mnch of his time is taken by taking sick Indians to the 

, hospital at Rehoboth. ' 
Alfred Bowman, interpreter for Mr. Bouma. 
George Oppenhuizen, camp-worker. 
'Valter Bitse, interpreter for Mr. Oppenhnizen. 

10. Is there any other Protestant Church engaged in 
your field? 

No. 

11. Are the Roman Catholics working at your· place? 
If .w, in what does their work consist? What equipment 
do they have in the way of buildings, etc.? 
. Yes. They give their instruction to the school chil
dren. They make visHs to some camps, but do not do 
regular camp-work. Do not bring the Gospel in the camps. 
They have a resident priest and an interprefer. They 
have a chapel and a house, used to house the interpreter 
and to camp the visiting Indians. Also a hogan for the 
same purpose. The priest lives in the rear of the church
huilding. 

12. How many children in the school at your place? 
Any other schools in your district? 

250. No. There is a District school now, hut it is very 
doubtful' whether it can .be continued. Not enough 
children. 

13. How many Protest ani children? How many R. C. 
children? What grades are taught? Any voc.ational 
training given? 

110 Protestant children; 140 Roman Catholic children. 
Through the fourth grade. Yes, a general all-around 
training, for both girls and boys. 

14. What services are held on Sunday? 
Sunday School in the morning. ,Since the arrival of 

the OppenhnJzen family, condncted hy our mission force, 
without the help of school employees. This is by far 
preferable to having school employees help. "Preaching" 
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service on Sunday afternoons, Very few outside the mis-
sion force attend. ' 

15. What religious services are he Ii during the week? 
Catechism classes on Tuesday and Friday evenings. 

Tile beginners at 6 P. M., and the older ones at 7: 10 P. M. 
A few of the native school employees attend these 
meetings. . 

16 .. What other work is carried on? 
, As much personal work with the school children\as is 
possible. At limes this amounts to quite aNt; other times 
it is hard to get at the children. Very little can be done 
forthe girls in this line, as they are not allowed to visit the 
Mission much; due to the R. C. matron. The boys 
are allowed to visit tbe Mission, especially on Saturday 
and Snnday afternoons. The missionary then holds open 
house for them, and gets "next" to many that way. 

Many adult Indians call at the Mission; some for medi-' 
cine, and' others for, various reasons. Some days these 
visits are so numerous t!lat it keeps one busy. Although 
not all get a Gospel talk every time they call, yet it is our 
aim to bring them the Gospel this way. 'Much seed is 
sown this way. Many letters are wri'tten to pupils at
tending non-reservation ,schools. This keeps the Mission 
in touch with those pupils and at the same time serves as a 
medium to get in touch ,with the parents. 

Many sick Indians are brought to the Rehoboth Hos
pital, and that way helps both our Mission and the Hos
pital. I consider this a very important part of tbe work. 
Systematic camp-work is done by the Camp-worker and 
his interpreter. 

17. Is there a systematic study of the Navaho language, 
religion, customs, 'etc.? If so, how much time is given to 
this? ' 

Since a few years ago I have given up all language 
study, because I felt I could better use my time for other 
work, especially since I was left alone at the post for the 
work., Mr. Oppenhuizen does study some, but he does not 
do it anything like systematically, he says. He is' not sat
isfied with this, but as yet sees no way to change. He 
gives no definite time to language study. 



18. Is there a Governmellt Hospital at your place? AllY 
other medical service relldered? ' 

No. The Government physician goes out some, but re-
fuses many calls. ' 

19. Call you give all estimate as to the percelltage of 
sufferers-Tuberculosis? Trachoma? Social diseases? 

I cannot give an estimate, but all three diseases are 
numerous. The social diseases are on the increase. The 
Government does some work against trachoma, but dO,es 
not do enough "follow-up" work to make it successful. 

20. What are the immediate 'and further needs of your 
field? 

Social center work should be gone into by us, as a 
means to reach the people. 

MARl{ BOUMA. 

OUR ZUNI MISSION FIELD 

Qllestionnaire for Zuni and Black Rock, New Mexico 

1. What is the extent of the ZUlli Reservation ex
pressed ill square miles? 

The Zuni Reservatiou, including its extensions, aver
, ages 50 miles in length and 15 miles in width, making ap-
proximately 700 square miles. 

2. Approximately how mallY ZUllies are there? 
According to the last census there are 1,960. 

3. How mallY of these, live ill ZUlli, Black Rock, Pes
cado, Ojo Caliellle, Nutria, Ramah, other places? 

Zuni-Nearly all of them have their homes in the Zuni 
village, and live there duriug the winter. 

Black Rock--'-None reside at Black Rock excepting 
three Zuni families employed in the government service. 

Pescado-Approximately 125 reside at Pescado during 
the summer months. 

Ojo Caliente-Approximately 250 live at Ojo Caliente 
during the summer months. 

Nutria-Approximately 350 reside at Nutria during the 
summer months.. ' ' , 
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Rarnah, GalInI', and other places-Approximately 150 
make their homes in these places, 

Hill Ranch-About 75 live at Hill Ranch during the 
SUllliller months. 

'4. Hqw many live in the farming places as Ojo Cali
ente, etc., dllring the entire year? 

About 12 families, iu all the farming places. 

5. Have all, more or less, come in contact with fhe 
Gospel? 

Yes. 

6. Are there any, that YOll know' of, who have never 
heard the Gospel at all? 

None that we know of. 

7. How many commllnicants are ther~ among lhe" 
Zllnies? Do they live in Zllni? 

About 15 communicants. Most of'them move about to 
find work and employment at other places. 

8: Were there any confessions of faith or baptisms 
dllring 1925? 

None. 

9. What bllildings does 0111' Chllrch have at these 
places? What are they llsed tor? 

Zuni--The old Mission Home, which has been used for 
employees, Y. M. C. A. quarters, school-room, and sewing
rOOln; parsonage, used for missionary's home; the old 
chapel, which is used for school-room and laundry; gar-
age, woodshed, and pump-house. . 

Black Rock-Mission House and garage. 
There are no other buildings owned by the Mission on 

the Reservation. 

10. Who are the workers? Names and the positions 
,they hold? 
,Zuni-Rev, Calvin Hayenga, missionary in charge; Bert 
Sprik, Assistant Missionary and Y. M. C. A. worker; Mrs. 
Sy Vander Wagen, Principal Teacher; Miss Joan Van Dy
ken, Primary Teacher; Miss Gertrude Boomstra, House
keeper aud Matrou. 

Black Rock-Rev. Herman Fryling, Missionary. 
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11. How many Zuni childre/; of school age are Ihere? 
Approximately 600. 

12. How many of these are in the various schools? 
What grades are taught in thde schools? Vocational 
training? How many are not in school because of phys-
ical defects" etc.? • 

Government Boarding School at Black Rock-115 chil-
, dren; grades 4 to 7. . 

Zuni Government Day School_138 children; grades 
1~& ' 

Zuni Mission Day School-80 children; grades 1 to 8. 
Catholic Mission Day School-ll0 children; grades 1 

to 8. 
Non-Reservation Sehools-Sherwan Institute, River

side, Calif., 12 students, grades 4 to 12; Albuquerque, .22 
students, grades 4 to 10; Santa Fe, 26 students, grades 1 
to 8. 

The following vocations are taught at the non-reserva
tion schools: hlacksmithing, carpentry, farming, milling, 
shoe-repairing, dOlnestic science, nursing, dresslnaking, 
etc. These vocations are also taught at Black Rock, only 
on a smaller scale. Practically no vocational training is 
given at the Zuni Government Day School, Calhone Mis
sion Day School, and the Zuni Mission Day School to any 
extent. 

13. In what does the R. C. work at Zuni consist? Who 
are engaged in it? What equipment do they have as to 
buildings, etc.? 

Conducting services, teaching Bible classes, teaching 
school, visitation and benevolent work. A resident priest, 
lay-worker, and four sisters. At Zuni they have a chapel 
with two rooms in the rear for the priest; a large building 
oontaining 8 eqnal-size rooms used for school purposes 
and living quarters for the sisters. At Black Rock they 
have an adobe chapel. 

14. Are there any other workers among the Zunies?, 
If so, who and ill what does' their work consists? 

A field nurse, supported by the Women's Clnbs of 
America. 

15. Has the Government a Hospital for the Zunies? 
Yes, at Black Rock. 
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16. Any other medical service rendered? . 
Yes; by Governent Doctor, and field nurse.mentioned 

above . 

. 17. What services are conducted on Su~'day? 
At Zuni-Sunday School, and two services; also· serv

ices held at outposts when weather permits during the 
summer months .. At Black Rock-Sunday School and one 
service, and when weather permits a service at an out
post. 

18., What religious services are held during the week? 
At Zuni-Six Bible Classes, a mid-week Gospel serv

ice, and occasional services at the farming places (out
posts) during the summer. At Black Rock-Four Bible 
Classes, entertaining the Black Rock children once a week 
in the chapel-room of the parsonage, and visiting the In
dians at Pescado and Nutria. 

19, What other work is carried on? 
House-to"house visitation, distribution of. Christian lit

erature, personal work, and social entertainment. 
20. Is there a systematic study of the Zuni language, 

religion, customs, etc., by the workers? If so, in what does 
it consist, hOUl much tim'e is given to it, and who are en-
gaged in it? (Percentage of.) . 

A class has been organized among the workers at Zuni 
for the purpose of studying the Zuni language, but has 
been discontinued for the present. 

21. Can you estimate the sufferers among the Zunies-
Tuberculosis, Trachoma, Social Diseases? . 

We cannot correctly estimate, as we have no statistics, 
but a large percentage suffer from tuberculosis and social 
diseases. Very few have trachoma. 

22. . Are there any returned students among the Zunies, 
and what attitude do they assume to· the Christian 
religion? . 

There have been about 300 within the last fifteen years, 
aud their-attiude.can be termed "indifferent" as a whole. 

23. What are the chief hindrances to the work? Give 
them in order of importance. 

Endeavors on the part of the Zunies to maintain their 
heathen dances' and worship; their desire to remain loyal 
to their tribe, as they are communistic in thought; oppo
sition on the part of the Roman Catholics. 
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24. What are the hopeful sigl!s for Ihe future? , Give 
them in order of importance. . 

Apparently many are under conviction that the Chris
tian religion is true, hut fearing the ridicule of their 
people and their strong tribal relationship, have not the 
courage to stand up for their convictions. We believe that 
in time this wall will be broken down. Other very hope
ful signs are opportmiity and privilege of teaching the 
youth, and of preaching the Gospel. 

25. Are there any immediate or further needs for the 
work in Zuni and Black Rock? 

No; when the new buildings have been erected, there 
will be no further needs for the present. 

Please give any other information you may deem de-' 
,siI'able or necessary in order that we might visualize the 
Zuni Mission correctly. . 

It should be remembered that Zuni is a very hard and 
difficult field to work, due to various reasons. It is one 
of the most (if not the most) idolatrous tribes, being 
steeped in superstition and spiritual darkness. It can 
also be termed a "political hotbed", due to the fact that 
there are four factions: Goverument, Catholic, Protes
tant, and Indian, which keep matters in a constant' tur
moil. Hence, under such circumstances, one naturally 
cannot expect a sudden change. However, we have many 
re'asons to be encouraged, as we have the promise of God 
that His Word shall not return unto Him void, ,but shall 
accomplish that for which it was sent. 

BERT SPRIK, Secrefary. 

RAPPORT XXI 

RAPPORT DER "COMMITTEE ON IMMIGRATION" TER 
VOORKOMING VAN VERSTROOIlNG 

EERW AARDE BRoEDERs:-

W AT ONZEN'ARBEID geduren~e de laatste twee jal'en betreft, 
kunnen wij, herhalen wat wij zeggen in ons vorig rapport, (Acta 

Synodi 1924, bladz. 309, 310). Wij verzoeken dat dit rapport, dat 
op de laatste Synode niet aanwezig was-nu warde gelezen. Dat be
schrijft ten volle ons werk. Oak ons gevoelen omtrent Canada is nog 
precies zooals wij het in da£ rapport uitdrukken. 
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Ook herhalen wij, dat de arbeid vo'or Canada, vooral wat de OOS~ 
telijke provincies aangaat, onzes oordeels met kracht moet worden 
behartigd. .Dat werk moet, d'q.ukt ons, voorzoover het niet valt bin
nen het terrein van Classis Pacific, oucier contrale komen van een In
wendige Zendings~Commissie speciaal voor Canada, terwijl e1' oak 
voor dat werk een apart, j'Fund_" dient te zijn. 

Nag altijd lijdt ons werk aan gebrek aan medewerking. Zelfs 
personen en Commissies waarvan men mocht verwachten dat zij ons 
zouden raadpJegen, nemen vaak weinig of geen notitie van ons. Dat 
blee'k vooral toen er allerlei actie kwam aangaande Canada. Terwijl 
onze president in correspondentie was met Nederlandsche organisaties 
en kerken, zijn op eigen initiatief ook andere broeders begonnen over 
en aangaande Canada te schrijven, en te correspondeeren, en werden 
zeUs' circulaires in Nederland en Canada verspreid, waarin weI an
dere namen en adressen werden opgegeven om informatie in te win
nen, maar niet een der namen van de leden Uwer Commissie werd ge
noemd. Het zal, onzes oordeels, blijken dat bovendien dergelijke pu
blieke informatie' als bedoel<.le circulaire geeft, niet geheel met" de 
~eiten in overeenstemming is, omdat de gedachten daarin uitgedrukt 
gevormd zijn v66r men genoegzame kennis van zaken had aangaande 
Canada. 

Wij wijzen hier op, omdat op deze wijze ons werk niet alleen 
wordt genegeerd, maar omdat we vreezen dat een en ander de ver
strooiing weI eens bevorderen,kon in plaats van te keeren. Voor een 
oogenblik hebben wu toen allen er aan gedacht de Synode maar te 
vragen deze Commissie ontslag te geven, en het werk dat wij hebben 
trachten te doen aan a,nderen over te laten. Maar van dat voornemen 
zijn we terug gekomen; want we zijn er sterk van overtuigd dat er 
inderdaad behoefte is aan een Commissie van de zen aard. 'Oak we
ten wij, cj.at, al is het dat wij er niet veel publiek over geschreven 
hebbe'n, wij tal van gezinnen hebben bewaard voor verstrooiing, en 
een paar uit de verstrooiing geholpen hehben weg te komen. 

Daat:om raden we de Synode dan ook aan, niet alleen deze Com
missie te do en blijven bestaan, maar er op aan te dringen dat door 
Classicale Zendings-Commissies, Binnenlandsche Zendelingen, en an
dere personen die zich met het verhuizen van ons volk bemoeien, 
beter notitie wordt genomen van deze Commissie. Ons oordeel is, dat 
deze Commissie, door het inwinnen en geven .van informatie betr.ef
fende heel het terrein van de Vereenigde Staten en Canada, een 
soort "clearing house" moet zUn va or de verschillende Classes, Bin
nenlandsche Zendings-Commissies 'en Zendelingen, alsook Vereeni
gingen die arbeiden in 't belang der Emigranten, enz. 

De ervaring leerde ons, dat het beter is dat de naam dezer Com
missie 'officieel is: "Committee on Immigration of the Christian Re
form'ed Church." Dat :maakt het veel gemakkelijker en doeltreffen:' 
der om met' niet-kerkelijke personen en met de overheid waar dat 
l100dig is, te correspondeeren. 

Met eerbied onderworpen, 
HENRY J .. HEYNEN, President. 
P. ,J. HOEKENGA, Secretaris. 
A. J. BRINK, 
P. VANDEN BERG. 
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