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De oproepingsbrief tot het Synodaal
Oonvent, aan de Kerkeraden der Neder
duitsche Gereformeerde Kerken (dolee
rende).

VOORTHUIZEN, 12 Mei 1887.

Aan den Eerw. Kerkeraad.

GENADE, BARMHARTIGHEID, VREDE ZIJ U.

De Kerkeraad van de Gereformeerde Kerk te Voorthuizen, daartoe
aangezocht door de broeders die op 11-14 Januari dezes jaars te Am·
stenlam in Congres vereenigd waren, ten einde de Reformatie der Kerken
te bespreken, komt thans tot de Kerkeraden, die tot de Kerkenordening
van 1619 zijn teruggekeerd, om U uit te noodigen, deel te willen nemen
aan de voorbereidende werkzaamheden van het Synodaal Convent, dat,
zoo de Heere wil, op Dinsdag 28 Juni e.k. en, naar wij gissen, drie ofvier
volgende dagen te Rotterdam zal worden gehouden. Deze voorbereidende
werkzaamheden zullen moeten bestaan in drieërlei, en wel:

1°. in het benoemen van twee of meer afgevaardigden, waaronder
twee met recht van stem, en wel, zoo dit kan, één Bedienaar des Woords
en één Ouderling, om op bedoeld Convent namens hunne Kerk tegenwoordig
te zijn en te handelen; :

2°. in het tijdig mededeelen aan den Kerkeraad van Voorthuizen van
al zulke punten, vragen en voorstellen, als uwe Kerk in behandeling
wenscht te zien komen; en

3°. in het bespreken in uw Kerkeraad van de U later toe te zenden
punten van behandeling; het gelasten van uwe afgevaardigden op die
punten; en het uitreiken aan deze van credentie- of geloofsbrieven.

Uit dien hoofde verzoekt de Kerkeraad U, uiterlijk binnen veertien
dagen na dagteekening dezes, hem opgave te willen doen toezenden
1°. van de door U benoemde afgevaardigden, met aanwijzing van hen,
die stemmen zullen, en 2°. van de punten en vragen, die Gij gaarne in
bespreking zaagt komen.

Na ontvangst dezer vragen en punten, zal het agendum door de Ker·
keraden van Amsterdam en Rotterdam, volgens opdracht van het Congres,
U tijdig worden toegezonden.

Bij het stellen der punten zult Gij in het oog willen houden, dat de
vergadering die saamkomt, een Synodaal Convent en geen Synode is, en
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alzoo het recht mist om hetzij de Belijdenis, hetzij de Ordening der
Kerken in behandeling te nemen.

Voor wat aangaat onze uitnoodiging tot het houden van een Dank·,
Vasten· en Bededag, verwijzen we naar bijgaande circulaire.

En hiermede U en uwe Kerk Gode en den Woorde Zijner genade
bevelende, blijven wij

Opwekking tot het houden van een Dank-,
Vasten- en Bededag.

"Houdt sterk oon in het gehed, en W<JJakt in hetzelve met dankzegging."
Zoo roept de HEERE ook thans in Zijn Woord ons toe.
Is er geen reden tot dankbaarheid?
Tot dankzegging, omdat onze getrouwe God de oogen opende voor

jarenlange ontrouw tegenover Christus en Zijn Woord, tBgenover Kerke
raad of Gemeente, wgenover Doops· en Ambtsbelofte.

Tût dankzegging, omdat eindelijk gehandeld werd overeenkomstig de
gedragslijn, tegenover de "Synodale Organisatie" door Dr. G. J. Vos Azn.
voorgeschreven in zijn "Handboek tot beoefening en toepassing van het
Kerkrecht," blz. 15, alwaar geleidelijke wijziging wordt aanbevolen, "tenzij
men, naar den akJuden regel, met een goed geweten ~'oor God, in gebonden·
heid aan Zijn Woord, dat in aUes kenbron en richtsnoer zij, een of ander
punt daarmede in onverzoenlijken strijd (Whtende, ziek om des Hooren wa
tot verbreking en overtreding gedwongen voelt."

Tot dankzegging alzoo, omdat, niettegenstaande ons ongeloof en onze
menschenvrees, de HEERE God zondige boeien deed verbreken en mensche
lijke inzettingen, die met Zijn Woord streden, deed verwerpen en weder
lust gaf in Zijne inzettingen.

Ja, dankzegging mag er wezen voor zoo menige wonderlijke uitkomst
in nood, beschaming van vrees, nederwerping van tegenstand, als in tal
van Kerken ondervonden is. Nog meer, indien met het losmaken van
kerkelijke boeien, door de liefelijke werking des Heiligen Geestes, banden
van ongeloof en gierigheid mochten springen, hBt zachte juk van Christus
op de schouderen mocht gelegd worden, en Hij leerde zachtmoedig en
nederig te zijn.

Wie zal den lof des HEEREN uitspreken voor de geestelijke zegeningen
hier en daar genoten; voor den broederband weder opgeleefd; de gemeen·
schap der heiligen opnieuw ervaren; ja de bekeering van menige ziel, die
samenviel met de bekeering in het kerkelijk leven? Zalig, wie waarlijk
niet maar roepen mocht voor de eere van "Koning Jezus," ma&' in aan·
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bidding nederzinken voor den Immanuel en Goel, Wien:;, trouw door onze
ontrouw niet verbroken wordt, Wiens scepter vrijspraak gaf, toen wU het
doodvonnis verwachtten, van Wiens lippen de myrrhe afdrupte, door Wien
wij tot den Vader gaan.

Dankzegging mag er wezen voor de allerwege zich openbi\rende
begeerte naar vereeniging tusschen alle Gereformeerden in den lande
voor de mannen, die de HEERE verwekte, om raadslieden Zijns volks te
zijn bij zoo gewichtige handelingen; voor de wonderlijke wijze, waarop
reeds jaren lang hetgeen thans geschiedde, werd voorbereid; ja voor den
tegenstand van allerlei kanten, die de doorwerking van Gods Woord op
kerkelijk gebied eer begunstigt dan stremt.

Neen, Gods weldadigheid verzwijgen, mogen wij niet. - Maar maakt
deze juist onze schuld niet te zwaarder, ja moest niet menigeen belijden,
dat juist nà de "vrijmaking" zijner Kerk eerst gevoeld werd, hoc diep
onze Kerken zijn gezonken, hoe schuldig wij voor den HEERE staan?

"En nu van achteren is er maar één getuigenis in de ziel," werd bij
de Inleiding van het Congres gezegd, "hoe we zoo laf en zoo trouweloos
konden zijn, om ons nog zóó door onzen God te laten slepen." Welke
Kerk moet dit niet beamen? Hoe heeft dikwijls de vrees voor schorsing
of het voorbeeld van anderen gewerkt, wat uit gehoorzaamheid aan Gods
Woord reeds veel vroeger had moeten geschieden?

Ja wordt thans niet duidelijk, hoe tengevolge van jarenlange tuchte
loosheid en stilzwijgen, de gemeente dermate onbekend is met de gruwelen
der organisatie en ontwend aan de gezonde kerkregeering, dat velen na
de verlossing evenals geredde dieren weder den brandenden stal of als
vrijgelaten slaven de oude boeien weder opzoeken? In hoe menige gemeente
ondervond de Kerkeraad juist tegenstand van hen, die reeds lang kerkelijk
behandeld moesten geweest zijn, of ten minste in hun ambt door anderen
vervangen!

En toch, om nog meer redenen hebben wij met het volk uit Jeremia
3 : 25 te betuigen: "Wij liggen in onze schaamte en onze schande orerdekt ol1s."

Verstaat de gemeente het wel, dat de vijandige houding van tal van
leeraren mede een gevolg is van de onverschilligheid der Kerken omtrent
de wijze hunner opleiding, en dat, ware 50 jaar geleden de stichting eener
Gereformeerde Universiteit begonnen, zij die thans vervolgen wellicht
pleitbezorgers der zuivere beginselen op kerkrechtelijk gebied geweest
zouden zijn?

Wordt er wel smiwt gevoeld over tegenstand of weifeling van broe
den,;, met wie men overigens in één geloof verbonden is, en wordt wel
een antwoord gezocht op Israëls kreet in Richteren 21: ,,0 HEERE, God
van Israël! Wäarorn is dIt geschied in IsralJl, dat er heden een stam van
Israël gemist wordt?"

Bestaat niet het gevaar, dat menige Kerkeraad het deel der gemeente,
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dat niet medegaat met de Reformatie, zich niet meer op de ziel gebonden
gevoelt, en wanhoopt, dat ooit langs den weg van verootmoediging en
geestelijke worsteling nog eens dergelijke verbroedering kon volgen, aJs
tusschen Juda en Benjamin volgde na de verootmoediging en tuchtoefe
ning in Richteren 20 beschreven?

En hoe meent men in tal van gemeenten door een enkel schrijven aan
den Kerkeraad jarenlang verzuim in gebed of waarschuwing als te ver
goeden, terwijl soms te ongevoelig de pijnlijke ofschoon noodzakelijke
scheur getrokken wordt!

Wordt niet ten gunste van de "vrijmaking" der Kerlwn te veel nadruk
gelegd op volle lokalen, ruime collecten, nieuwe hulpkerken, en vergeten
dat juist de H. Schrift in Lukas 12 : 1, Micha 6 : 7. 8, Jes. 66 : 1,2 daar
tegen waarschuwt en vooral op de verbrijzeling des harten, het recht
doen en op persoonlijke barmhartigheid wijst, en ook Art. 29 der Belijdenis
andere merkteekenen der Gereformeerde Kerken en der Christenen noemt?

En omgekeerd, hoe menigeen, die alléén of mot slechts enkelen in
stad of dorp de bekeering zijner Kerk wenscht, wanhoopt daaraan, vergetend
dat zoo krachtige belofte ligt in Matth. 18 : 20: "Wactr twee or drie ver
gaderd zijn in Mijnen Naam, daar ben Ik in het middenmn hen 1" en dat
juist op het gebed van één Nehemia, één David, één Samuel of één Mozes,
de HEERE de grootste verlossingen of hervormingen schonk.

En waar het kwam tot kerkelijk optreden, hoe hebben w~j dan als
kerkeraadsleden allereerst te vragen, of niet veel tot verootmoediging stemt!

Is niet menige teleurstelling of nederlaag gevolg ook van nog ver
borgen afgoden of gekoesterde lievelingszonden ?

Laten Predikanten en Ouderlingen, maar ook gemeenteleden niet ver
geten, dat gierigheid en vergoding van het schepsel, hoererij en onbezonnen
huwelijken, pronkzucht en tuchteloosheid in het huisgezin de grootste
jammeren over Volk en Kerk brachten.

Denk aan Jakob (Genesis 34) en Achan (Jozua 7); David (2 Samuè112)
en den Leviet van Richt. 19; Hiskia (2 Kon. 20) 8n Eli (1 Samuel 3).

Wordt niet in menige onzer Kerken ongeregeld kerkeraadsvergadering
gehouden, en, indien het geschiedt, vergeten eerst op elkander tucht te
oefenen, alvorens men tegenover de gemeente optreedt?

Wijden de Bedienaren des Woords thans vooral genoegzame studie
en gebed aan hunne heerlijke taak; gaan de Ouderlingen niet menigmaal
voort in de sleur, door de organisatie, helaas, begunstigd, maar thans ver
boden, en wordt door Diakenen niet te vreesachtig soms de zorg voor
meordere armen op zich genomen, terwijl vergeten wordt, dat juist wan
neer werkelijk weder eens opoffering voor armen, weezen, weduwen on
kranken door gemeente en diaconie geschieden mag, zoowel geestelijke
zegen als tijdelijke welvaart aanstaande is?

Oefenen de gemeenteleden thans vooral tucht op elkander uit, en
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vermaant men ook tegenstanders, of trad verbittering voor deernis, en
onverschilligheid vl)or vertrouwen op Gods helofte in de plaats '?

Ja, is er waarl\jk geestelijk leven en go(lzaligheid? Bestaat niet het
gevaar, dat het op den voorgrond stellen van het Koninkl\jk ambt onze:-,
dierbaren Middelaars sommigen het Hoogepriesterschap aan het oog des
geloofs onttrekt, en wordt niet in menige Kerk hijgend uitgezien naitr
het neerdruppelen van genade en vrede, waar men thans juist in het be
sef van Gods ontfermende weldaden te meer behoefte gevoelt, om ook
zijne kerkelijke, huiselijke en persoonlijke schuld weggenomen te zien door
het bloed des Litms?

En waar de strijd voor de eere van Cods 'Voord en het Henlcrs(;hap
van Christus over Zijne Kerken gevoerd wordt, 7.ijn onze wapenen wd
immer heilig, onze drijfveren zuiver en handelen wij in het geloof, dat
de wereld overwint?

En toch niet alleen deze toestand van onze Kerken, waarh~J voor
ieder persoon en iedere plaatselijke gemeente nog zooveel hiJzomlcre rc
denen tot verootmoediging komen, roept tot gebed wegens schuld en
nood, nog meer van geestelijken dan van tijdelijken aard.

Het feit bestaat, dat tal van "Hervormde" Kerken muunlenaarslotill'J1
zijn, waarin week aan week de 7.ielen geestelijk in den dood gehou<lell
worden door eene prediking, die zorgeloosheid bevonlert in de wandelaar::,
naar de hel of ook de fundamenten der gemeente ondergraaft, door ver
zwijging of verbastering van de rechtvaardigmaking, de vastigheid van
Gods ,Voord, de beteekenis der Sacramenten enz.

Afgodstempels moest men de kerken noemen, waarin een andere Gml
dan de Drieéenige en Zijne volzaligheid en onmisbaarheid verkondigd wordt.
Inentingsclwang met zielegi{ voerde de Synode in, wegens de verplichting
om ook leeraarD en leden, die goddelooze leer drijven, op den kansel of
aan het Avondmaal te dulden. Wettiging van geestelijk orerspel wordt
schaamteloos geprezen, nu juist goedgekeurd wordt, dat kerkeraadsleden
zich gebonden achten aan verordeningen, die in strijd zijn met Gods
'vVoord en met de trouw aan den Bruidegom der Kerk Jezus Christus.

Zullen deze feiten ons niet verootmoedigen, juist omdat wij door j,l
renlang plichtverzuim dat kwaad hielpen bevorderen en, helaas! zoo menig
Christen zich vergenoegt, Wê1nneer hem maar het Woord gepredikt wordt,
terwijl het Kamswoord : "Ben ik mijns broeders hoeder?" en de oproerkreet
"Wij willen niet dat deze Christus Koning orer ons zij f' de zondige lijde
njkheid tegenover de gruwelen der "organisatie" verklaren zal?

Moet ook op staatkundig gebied de schaamte ons aangezicht niet be
dekken, nu eene Grondwet ontworpen wordt, waarin gerekend wordt noch
met de Grondwet aller natiën, noch met hot gezag des Heeren HEEREN
over Nederland '? En waal' de Overheid tegen de Kerken optreedt, wordt
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daarbij niet vergeten, dat het gebed voor de "Schilden (ler (Mtrcle" maar
al te traag was, ja, de overmacht van het tegenwoonlig Ministerie mede
gevolg is van de zonden en fouten onzer eigene geestverwanten?

Ja, zouden de adressen, dezer dagen aan Z. M. den Koning verzon
den, niet met gebed gepaard moeten gaan, opdat Hij, die in 1866 het
hart onzes Konings neigde tot bevordering van de vrijmaking der Kerken,
ook thans de Overheid dezes lands en de Vertegenwoordiging onzes volks
den weg doe volgen, die recht en billijk mag gekeurd worden?

Bovendien, ook de Rechterlijke macht is tot zeer gewichtige beslis
singen geroepen. Verrassend was reeds éénmaal het oordeel van het
Openbaar Ministerie ten gunste der doleerenden ; en toch, rechtvaardig
zouden wij verdiend hebben, dat de Rechters zich tegen ons keerden, nu
wij zelven zoo lang verzuimden, eene Gereformeerde Universiteit ook voor de
studie der rechten op te richten, en nu wli zelfs aarzelen onze zonen er
henen te zenden.

Alleen daarin ligt nog de kans van redding, dat onder diepe veroot·
moediging vanwege onze gierigheid, afgoderij en berekeningszucht gepleit
worde op Gods heerlijke beloften in Jesaja 1: 26: "En ik zal u moe rech
ten wedergeren, als in het eet'ste, en uwe maclslieden als in den beginne."
God behoede ons arme Vaderland, dat niet, als vóór 50 jaar tegenover de
afscheiding, de rechterlijke macht zich tegen ons keere, en dan later blijke
hoezeer dat de oordeelen verzwaarde en het rechtsbesef vervalschte.

Zijn in onze maatschappij niet brandstoffen opgestapeld, ook door de
onbarmhartigheid en ontrouw dier Kerken, die niet meer het zout, maar
het bederf van het volk bleken te wezen? Dreigt ons Oost·lndié niet eer
een steen te worden, die Nederland naar beneden trekt, dan de kurk te
zijn, waarop het drijft? Ja, zijn de volkszonden van sabbatschending,
hoererij, honger naar brood en spelen niet genoegzame grond, waarom
alleen door Gods lankmoedigheid ons nog slechts de geringere oordeelen
van achteruitgang in alle takken van handel en nijverheid troffen, waarbij
telkens klinkt het in Amos 4 tot vijfmaal toe herhaalde: "Nogtans hebt
gij tt niet bekeerd tot Mij, spreekt de HEERE. D(tarom zal Ik tt alzoo doen,
o Israël,. omdat Ik dit doen zal, zoo schik u, 0 Israël, om mom God te
ontmoeten ['

Zietdaar redenen, waarom de Kerkeraad van Voorthuizen, uitgenoo
digd tot het bijeenroepen van het Synodaal Convent, allereerst zich ge
drongen gevoelde, om op te wekken tot dankzegging, maar dan ook tot
gebed wegens de schuld en den nood van Vaderland en Kerken, door het
houden van een Dank-, Vasten- en Bededag.

Want immers ook het Synodaal Convent, hoe veelbeteekenend, noo
dig en gewenscht ook, brengt toch ook weder geestelijke gevaren met
zich, waarvoor wij het oog niet mogen sluiten.
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Het gevaar, dat het meer van de vergadering dan van den Heere
alleen verwacht wordt, of door verzuim van Classikale en Provinciale
samenkomsten het kerkelijk leven zich ongezond ontwikkele, en Mozes'
hede uit Exodus 33 achterhlijvB: "Indien tfW aangezicht niet medegaan zal,
doe ons van hier niet optrekken."

Is niet bijzonder gebed noodig voor de KBrkeraden, die de onderwer
pen zullen indienen, de Moderatoren, die de Classikale Conventen hebbBn
te leiden, en de Kerken, die het agBlldum voor het Synoda.'1l Convent op·
maken, opdat niet de mensch, maar de Heilige Geest regeBre en wij oot
moediglijk mogen wandelen voor onzen G1:ld?

Bestaan er niet de beide klippen om óf ter wille der gemeente in tucht te
verslappen óf op ongeestelijke wijze tegenover weerspannigen te handelen?

Vereischt de voorziening in de Bediening des Woords niet groote om
zichtigheid, opdat niBt vergeten worde: "Bidt den Heer des oofJstes, dcä Hij
arbeiders ttitstoote," en dat juist op het vasten en bidden te Antiûchië, Bar
nahas en Paulus aangewezen werden?

Zou er geen gevaar zijn, dat uitwendige vermeerdering of stoffelijke voor
ziening meer op het hart gebonden lag, dan de geestelijke fundeering der
Kerken, of dat omgekeerd menige gemeente traag bevonden wierd in de
voorziening in tijdelijke nooden?

Is het bij de poging tot hereeniging van alle Gereformeerden in den lande
niet wenschelijk, dat vooraf nog veel meer de vereeniging met den Heere
en eerst daarna die met elkander gezocht warde, en dus ook de oorzaken
beleden en hestreden worden, waarom de Heere ons gescheiden hield?

Zou niet het naderend Synodaal Convent menigeen dringen tot gebed,
zij het onder drijving des Heiligen Geestes?

En vandaar dan ons voorstel. - 0, het is zeker, dat thans vooral bij
den ingezonken toestand onzer Kerken het vasten vrijwillig moet zijn, en
ook alleen aan hen, die hunne particuliere Vasten- en Bededagen nog kennen,
deze oproeping noch vreemd noch zwaar zal vallen. Dat ons Daniels en
Esthers voorbeeld voor den geest kome! En worde niet vergeten, dat juist
toen Ezra aan de rivier Ahava stond, hij een dergelijken Bededag uitriep
om "een rechien weg van den Heere te verzoeken voor ons, en voor onze kin
derkens, en voor al onze have."

Mochten ook nog twee andere klippen vermeden worden. VOOl'eerst, dat
niet vergeten warde wat in Jesaia 58 zoo ernstig gewaarschuwd wordt,
dat alle verootmoediging van God niet gewild is, zoo niet tevens met de zonden
gebroken warde en knoopen der goddeloosheid wQfden losgemaakt; zoo de barm
hartigheid zich niet tevens door gaven, zij het thans ook voor noodlijdende
Kerken, openbare; indien veeten niet worden weggeruimd, en ook andere
jukken dan die der Synode weggedaan worden.

"En 000 gij KcWf! zir:Jl opent voor den hongerige, en de bedrukte ziel verzadigt,
dan zal UW licht in de duisternis opgaan, en uwe donkerheid zal, zijn als de
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middag. En de IIEERE zal n getluriiJllfJk leitlen, en H.ij zttl tHee ziel ter
zttdigen in groote droogten, en mee beenderen vaardig maken; en gij Z7tlt zijn
als een gewaterde hof, en ttTs eene springader der wateren, welker wateren
niet ontbreken. En die uit u voortkomen, zullen bouwen de oude 'Cerwoeste
plttatsen; de {ontlamenten van geslachte tot geslachte verwoest, Z7tlt gij oprichten;

en gij zult genaamd worden: Die de bressen toemuurt, die de paden weder
opmaakt, om te bewonen" (Jesaja 58: 10-12).

In de tweede plaats worde niets verwacht van een dag of van de onder
houding daarvan. - "De Heae wendt zich tot het gebed desgenen, die gansch
ontbloot is;" en juist de eigengerechtigheid worde gedood, opdat de gerech
tigheid van Christus alleen de grond zU, waarop nog iets goed voor Sion
gesmeekt worde.

En zoo werd te Voorthuizen de Bededag gesteld op Hemelsvaartsdag ;
niet slechts omdat geen Zondag maar een vVerkdag, die dan rustdag wordt,
oudtijds daarvoor bestemd werd; maar ook omdat aldus de uitschrijving
wellicht minder bezwaar in enkele Kerken zou ontmoeten. Komt niette
min daartoe deze oproeping te laat, zoo zU aan uwe wijsheid overgelaten,
een anderen dag te bepalen.

0, dat waarlijk de Geest des Heeren in den morgen::;tond den Diena
ren des 'vVoords opening geve om de breuke van Land en Kerk, huis en
hart bloot te leggen; en waar geen leeraar of andere voorganger ver
kregen kan worden, de predicatien van Vtm cler arue of van een ander stoffe
tot verootmoediging mochten geven! En in de namiddag- of avondure worde
van den HEERE in het bijzonder gevraagd, welken weg Hij ons naar het
Woord aanwijst voor de reformatie onzer Kerken, onzer huizen en harten.

Z,tlig, wanneer dan het oog gericht worden mocht op Christus, die
ten hemel voer om te bidden voor Zijne overspelige bruid, welke met
tranen van berouw haren Bruidegom naklaagt door de trekkende liefde
des Troosters, in het harte uitgestort. Zctlig, wanneer wie eerst in den
Spotkoning op Gabbcttha de bedekking ook zijner ambtelijke en kerkelijke
zonden zien mag, daarna, in afhankelUkheid vertrouwt op Hem, die than3
ter rechterhand Zijn::; Vaders gezeten i::;, om van daar ZUne Gemeente te
regeeren, met Zijne macht haar tegen alle vUanden te beschermen, dwars
door onze zonden en des vijands lagen heen ZUn Raad te volvoeren, Ztjn
Sion zevenvoudig te louteren, en door Zijnen Heiligen Geest in ZUne lid
maten de hemelsche gaven uit te gieten.

"Ontwattk, Noonlewind! en kom, gij Zuitleteind! doorwttai mijnen
hof, dat zijne specerijen 7ûtuloeien" !

En zUt hiermeê onzen getrouwen Verbonds-God bevolen door
den Kerkeraacl te Voorthuizen,

W. VAN DEN BERGH, Praeses.
Voorthuizen, 10 Mei 1887. W. VAN DE BLEEK, Scriba,
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ARNHEM..
DIEREN .
VELP .
BENNEKOM ..
RANDWIJK
AALTEN .
AALST .
KUILENBURG .
HARDERWIJK
KOOTWIJK ..
NIJKERK ...
VOORTHUIZEN

De presentielijst van de met keurstem
men tegenwaardige afgevaardigden der
Kerken en der Classikale Conventen.

Provincie Gelderland.

K. W. Vethake, predikant; F. J. Kossink, ouderling.
J. C. van Schelven, predikant; M. J. Stenfert, ouderling.
C. Thomassen Gn., ouderling; F. Kortlang, diaken.
E. Eisma, predikant; A. van Steenbergen, ouderling.
D. van Wijk, ouderling; J. van Heteren, diaken.
J. H. F. Gangel, predikant; G. J. Lammers, ouderling.
C. van Wijk, ouderling; M. Koolhaas, diaken.
G. Verrips, ouderling; H. Steenbeek , ouderling.
J. Foppen, ouderling; P. de Vroom Pzn., ouderling.
J. H. Houtzagers, predikant; J. Bruinekreeft , ouderling.
J. van de Poll, ouderling; J. van Es, ouderling.
Dr. Mr. W. van den Bergh, predikant; W. van de Bleek,
ouderling.

Olassikale Oonventen:

"
"

"

Olassis ARNHEM .
NIJMEGEN .
ZUTFEN .
HARDERWIJK.

Kerken:

J. H. Fritz; W. Lensink.
G. van Lonkhuyzen Jzn.; J. van Ginkel.
D. J. Hazewold; J. M. Stroes.
A. KnolI, predikant; G. J. Knottenbelt.

Provincie Zuid-Holland.

DELFT....
ROTTERDAM
MAASSLUIS.
SCHIEDAM..
VLAARDINGEN
BLEISWIJK ..
KRALINGEN .
BARENDRECHT
LEIDERDORP .
ZWAMMERDAM

'SGRAVENHAGE Dr. F. L. Rutgers, em. predikant (consulent); C. D. van
Schouwenburg, ouderling,
Dr. A. Kuyper, em. predikant (consulent); J. C. Fabius, ouderling.
F. Lion Cachet, predikant; W. A. Vrolijk Sr., ouderling.
T. H. Woudstra, predikant; A. Sonneveld, ouderling.
H. H. Veder, predikant; C. Groeneweg, ouderling.
A. van der Valk, ouderling; J. Brederveld, ouderling.
J. Mulder, ouderling; J. Noordam, ouderling.
Dr. G. H. J. W. J. GeeRink, predikant (consulent).
F. Fortuijn, predikant; J. van der Sijs, ouderling.
G. Vlug, predikant; G. van Dommelen, ouderling.
M. van Muiswinkel, ouderling; W. Niesing, diaken.
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AARLANDERVEEN J. Osinga, predikant; J. van der Bijl, ouderling.
OUDE en NIEUWE WETERING C. L. F. van Schelven, predikant; W. D. Car::;·

sens, ouderling.
ZEVENHOVEN • H. J. Reuijl, predikant; H. J. van der Bijl, ouderling.
HEINENOORD. T. Trouw, ouderling; H. Leeuwenburgh, ouderling.
GOUDA. . .. H. W. Otto, ouderling; A. J. van Vliet, ouderling.
OUDEWATER. W. F. A. Winckel, predikant; A. Hofland, ouderling.
WAARDER c.a. D. Hofland, ouderling; J. F. Bouwer, ouderling.
ZUIDLAND ... J. Bajema, predikant; C. IJzerman, ouderling.
HAASTRECHT. H. G. Niesing, ouderling; A. van Wijngaarden, ouderling.

Classikale Conventen:
Classis 's GRAVENHAGE C. Boon; J. P. F. Ligthelm.

" ROTTERDAM.. J. van Nus; D. van der Valk.
" LElDEN.... H. Rollman; A. Meijel'.
" DORDRECHT. C. L. D. van Coeverden Adriani, predikant; P. A. Ponsen.
" GOUDA.. W. SCherpenzeel; A. Hey.
" BRIELLE... P. J. J. Gooris; Th. van Boekhoven.

Provincie Noord-Holland.
Kerken:

AMSTERDAM P. van Son, predikant; W. Kuhler Wzn., ouderling.
NAARDEN.. H. Kroeskamp , ouderling.
HAARLEM. .. E. Loerakker, ouderling; M. Knipper, ouderling.
NIEUW-VENNEP F. Terlouw , ouderling.
ZAANDAM. .. H. W. van Loon, predikant (consulent); C. Zemel Dzn., ouderling

Classikale Conventen:
Classis AMSTERDAM. B. van Schelven, predikant; J. W. van der Horst.

" HAARLEM... B. van Weely; A. Punt.
" ALKMAAR.. J. Boeyenga; H. Wolzak Gm.
" EDAM en HOORN. J. Kater Kzn.; G. van Wijngaarden.

Provincie Zeeland.
Kerken:

MIDDELBURG. P. J. W. Klaarhamer, predikant; A. B. Crucq, ouderling.
GAPINGE. •. J. Dingemans8, ouderling; O. Kodde, ouderling.
SEROOSKERKE (op Walcheren) P. Tavenier, ouderling; W. Melis Pm., fJHderliJlg.
VROUWENPOLDER P. Geers8, ouderling; C. de Kam, ouderling.

Classikale (kmventen :
Classis MIDDELBURG. D. Dingemanse, Adr. Wielemaker.
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Provincie Utrecht.
Kerken:

G. Ringnalda, predikant; Mr. A. G. Wolf, diaken.
W. Ringnalda, predikant; D. de Vos, ouderling.
J. Veldel's, ouderling; H. van der Lee, diaken.
K. de Wit, ouderling; D. üudshoorn, ouderling.
J. J. Westerbeek van Eerten, predikant; C. Kok, ouderling.
Dl'. G. van Goor, predikant; H. Hopman Azn., ouderling.
K. G. M. West81'beek van Eerten, predikant; D. Loenen,
ouderling.

Conventen:Classikale

UTRECHT ..
HARMELEN ..
BAAMBRUGGE.
KAMERIK ...
MIJDRECHT ..
BUNSCHOTEN.
TIENHOVEN .

"
"

C7assis UTRECHT ...
AMERSFOORT .
WIJK .....

M. Poirot; K. de Wit.
J. de Ruig; G. Verdonk Azn.
F. W. J. Wolf, predikant; B. van Reenen.

Provincie Friesland.
Kerken:

ST. ANNA PAROCHIE Jan J. Bekius, ouderling; J. S. Schat, ouderling.
GARIJP . . J. B. Wijmenga, diaken.
HIJLAARD J. C. Sikkel, predikant; W. T. Nauta, ouderling.
HEEG . . T. Zijlstra, ouderling,. J. Hendriks, ouderling.
WINSUM . S. L. Eringa, ouderling; A. P. Strikwerda I diaken.
DOKKUM .. H. J. Boorsma, m~derling; J. C. Levendig, ouderling.
AUGUSTINUSGA W. Maan, predikant.
GERKESKLOOSTER A. Middelkoop, predikant; J. Zuidema, ouderling.
KOLLUM. G. H. van Kasteel, predikant; M. van der Laan, ouderling.
REITZUM c.a. J. J. A. Ploos van Amstel, predikant; J. F. Bakker, ouderling.
A~JUM . . .. J. Langhout , predikant; W. W. Holwerda, ouderling.
AKKERWOUDE R. Feitsma, ouderling.

Classikale Conventen:

"
"

"

Classis LEEUWARDEN.
SNEEK....
FRANEKER .
DOKKUM ..

W. C. van Munster; L. Runia.
Ph. de Wolf; P. de Roos.
A. Elshout ; L. J. Yntema.
P. J. Eringa, predikant; A. Hoekstra.

Kerken:

ZWOLLE.
KAMPEN ..

Provincie Overijse!.

H. J. van Leusen, ouderling; T. J. de Vries, ouderling.
F. 'l'romp, ouderling,. G. J. van Goor, ouderling.
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STEENWIJK.. K. Hoogenkamp, diaken.
ZWARTSLUIS. K. Fernhout, predikant,. S. Overdelinde , ouderling.

Classikale Conventen:

Classis ZWOLLE. . .. K. Snijder; K. Bloomert.
" KAMPEN.... J. Weys Fzn.; J. Noback.

Provincie Groningen.
Kerken:

GRONINGEN. T. Boonstra , ouderling,. L. de Vries Hzn., diaken.
SPIJK. . .. M. Klaversma, ouderling.
BEDUM . . .. H. Meima, ouderling,. P. A. van Dijken, ouderling.
ZUIDWOLDE.. J. Hulsebos, predikant,. R. P. Wigboldus , ouderling.
WETSINGHE EN SAUWERT. J. Teves Tzn., predikant,. W. K. I3rands, ouderling.

Classikale Conventen:

Classis ApPINGADAM. P. J. Westerhoff; B. L. Smit.
" ONDERDENDAM E.· Takens; R. Hoidema, cand. in de Godgeleerdheid.

Provincie Noord Brabant.

"
"

Classis EINDHOVEN. .
BREDA .
HEUSDEN .

Kerken:
KLUNDERT. A. van Veelo, predikant,. C. Korteweg Czn., ouderling.

Classikale Conventen:

Mr. J. C. Sasse; F. H. J. Smith.
D. van der Made; L. van dor Gijp.
J. W. de Roon.

Provincie Drenthe.
Kerken:

MEPPEL. .. J. de Boer, ouderling,. G. Geerligs, diakell.

Classikale Conventen:

Classis MEPPEL. . .. A. van Engen; G. H. Seholten.



ACTA

van het SYNODAAL CONVENT van
NEDERDUITSCHE GEREFORMEERDE KERKEN

(DOLEERENDE).

gehouden te ROTTERDAM 1887.

DINSDAG 28 JUNI 1887.

ART. 1.

In naam der Kerk yan Yoortlmizen die op het Gereformeerd Kerkel~ik

Congres te Amsterdam (11-14 Jan. 1887) 'was uitgenoodigd dit Convent
saam te roep8n, opent Dl'. ]\[r. W. YAN DEN BERGH, Bedienaar des Goddel~iken

Woords aldaar, de samenkomsten op Dinsdag 28 Juni des voormiddags te
10 ure. Gezongen werd Psalm 143 : 8, 9 en 10, waarna hij voorging
met het gebruikel\ike gebed voor de handelingen des Kerkeraads I).

1) Agemlnm, artt. 1-8.
Art. 1. Een der afgevaardigden van den Kerkeraad te Voorthuizen opent de

vergadering te tien ure precies, en gaat voor in den gebede, om den zegen des
Heeren o\'er dit Convent af te smeeken.

Art. 2. De tijdelijke Voorzitter benoemt eene Commissie van zes leden, om
de Credentialen en Instructiën, die reeds ingekomen zijn, of alsnog inkomen
mochten, in ontvangst te nemen, die na te zien on daarover te rapporteeren.

Art. 3. De tijdelijke Voorzitter noodigt de Commissie van het Agendum uit,
om bij monde van haren Voorzitter, Dl'. A. KUYPER, het Agendum ter tafel te
brengen, en voorts de noodige \'oon;tellen to doen tot regeling der vergadering
en werkzaamheden.

Art. 4. De ttjdelijke Voorzitter stelt alsnu aan de orde, de benoeming uit de
stemhebbende Broederen van een PnleReR, twee ARReRsoren en twee Scrihae of
Actnarii.

Art. 5. Deze gekozene broederen treden op, en do geko7.en PraeseR neemt
de leiding der vergadering over.

Art. 6. Regeling V,U1 de preRenlïeHi"t en toegangRkaart; en regeling van de
opgave aan de perR.

Art. 7. Mededeeling van \vat voor de leden per"oonljjk van aanhelang mocht
zijn, tenzij dit reeds bij Art. 3 mocht ztjn afgedaan.

Art. 8. Eerste deel Yan het rapport over de Credentialen. en vaststelling van
de rol dor stemhebbende leden.

2



18

ART. 2.

Overeenkomstig Art. 2 van het Agendum voor dit Synodaal Convent,
opgemaakt door de Kerken van Amsterdam en Rotterdam, overeenkomstig

den wensch van het Congres, benoemt de tijdelijke voorzitter eene com
missie van zes leden bestaande uit de broeders: Dr. G. v. GOOR, Ds. P.
J. W. KLAARHAMER, Ds. J. BAJEMA, W. KUHLER WZN., W. C. VAN MUN
STER en A. HOEKSTRA, om de credentialen, die reeds ingekomen z~jn of al~

nog inkomen mochten, in ontvangst te nemen, die na te zien en daarover
te rapporteeren.

ART. 3.

Thans brengt de voorzitter van de Commissie voor het Agendum, Dl'.
A. KUYPER, op uitnoodiging van den tijdelijken voorzitter "an het Convent,
het Agendum ter tafel en rapporteert als volgt:

MET 3 BIJLAGEN.

Aan het Synodaal Convent van ontkomene Kerken.

De Opzieners, Armverzorgers en verdere Broeders, die op 11-14 Januari 1887to
Amsterdam in Congres vergaderd waren, om de nooden der Gereformeerde Ker·
ken in deze landen saam te overwegen, droegen o. a. den Kerkeraden van Am·
sterdam en Rotterdam de taak op, om voor het op 28 Juni daaraanvolgende naar
Rotterdam saam te roepen Synodaal Convent een Agendum of rol van werkzaam·
heden in gereedheid te brengen.

Ten einde zich van deze opdracht te kwijten, benoemde de Kerkeraad van
Amsterdam de BB. Dr. A. KUYPER, Dr. F. L. RUTGERS, W. KUHLER Wz., Dr. A.
H. DE HARTOG, S. J. SEEFAT en W. H. v. SCHAICK; en de Kerkeraad van Rotterdam
evenzoo de BB. Ds. F. LION CACHET, Dr. W. GEESINK, W. A. VROLIJK SR., J. H.
SCHRAMMEIJER, B. ALTONA en T. TROMP.

Deze vereenigde Commissie ontving van den Kerkeraad van Voorthuizen de
opgave van de punten ter behandeling, die door de onderscheidene opgeroepen
Kerkeraden en door de Classikale Conventen bij dien Kerkeraad waren ingezonden.

Het zijn deze ingekomene punten en vragen, die alstoen door de vereenigde
Commissie gesorteerd, in logische volgorde gebracht en geformuleerd zijn; en
het is als uitkomst van deze werkzaamheid, dat hiermede aan het Synodaal
Convent wordt aangeboden:

1. De Rol van werkzaamheden of het Agendum, in gewaarmerkte
Bijlage h~rbijgaande I).

2. Onderscheidene pakketten, waarin, naar de volgnummers van do Rol,
zich gesorteerd bijeen bevinden de vragen en punten, dio door de
onderscheidene Kerkeraden en Class. Conventen zijn ingezonden.

Hiermede was intusschen de taak van deze vereenigde Commissie niot afge·
geloopen.

1) Dit Agendum is in deze uitgave bij gedeelten afgedrukt, in noten aan den
voet der bladzijden, naargelang zijne artikelen aan de orde gesteld werden.
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Er diende ook gezorgd te worden voor de ontvangst van het Convent, en
zekere regeling van orde voor den gang van zaken.

Het eerste dezer beide meende de Commissie aan den Kerkeraad van Rotter
dam te moeten overdragen, die dit gewilliglijk op zich nam. En voor het andere
ontwierp zij zekere Regeling van Orde, die hierbij als Bijlage 3 ter tafel wordt
gebracht:

EENIGE BEPALINGEN VAN ORDE BIJ DE VERGADERINGEN.

In eene samenkomst van commissiën uit de Kerkeraden der Kerken, die met de
oproeping en met de samenstelling der agenda belast waren, is ter voldoening aan
die opdr,!cht o. a. bepaald, dat de eerste vergadering van het Synodaal Convent
op Dinsdag 28 Juni 1887, des voormiddags ten tien ure, van wege de Kerk van
Voorthuizen zal geopend worden. En is voorts overeengekomen, voor de samen·
komsten en de werkzaamheden, die in het algemeen door de Kerkenordening
reeds geregeld zijn, nog de .volgende nadere regeling aan de vergadering voor
te stellen:

1°. De vergaderingen gedurende vier dagen te houden, des voormiddags van
9-12 uur, en des namiddags van 1-4 uur.

2°. Vast te houden aan den ouden regel, dat de met keurstemmen gecom
mitteerden alle op de voor hunne Kerken bestemde plaatsen blijven zitten, en
tot het einde toe aan alle vergaderingen blijven deelnemen, tenzij hun om rede
nen toegestaan worde te vertrekken.

3°. Het moderamen voor den geheelen tijd der samenkomst te doen bestaan
uit een praeses, twee assessoren en twee scriba's.

4°. Alle die moderatoren door de vergadering te doen kiezen, nadat boven·
bedoelde commissiën daartoe eene voordracht hebben ingebracht; altijd met recht
voor ieder lid der vergadering, om die voordracht desverkiezende aan te vullen.

5°. Deze stemming, en verder alle andere stemmingen, te doen plaats hebbel}
niet door briefjes of door appel nominaal, maar door opsteken der handen, of
door zitten en opstaan, of op andere doeltreffende en toch weinig tijdroovende
wijze.

6°. De commissiën, die blijken zullen noodig te zijn, in den regel door den
praeses te doen benoemen.

7°. Bij de beraadslagingen steeds in het oog te houden, dat de agenda zeer
veelomvattend en de tijd van samenkomen zeer beperkt is.

Uit deze regeling, die in concept hierbij gaat, vloeide intusschen de moeilijke
vraag voort, hoe op het snel5t en met het minste tijdverlies de verkiezing van het
moderamen kon geleid worden. Aan hoofdelijke stemming viel, wilde men niet drie
à vier kostelijke uren verliezen, niet te denken. De in Schotland en Zwitserland
gebruikelijke wijze van stemming door handopsteken 'is voor onze usantie te
ongewoon. En het is daarom dat de Commissie geen anderen uitweg zag, dan
voor te stellen, dat aan haren voorzitter door het Convent wierd opgedragen,
des aangaande eene voordracht te doen en voorts de vergadering uit te noodigen
deze voordracht aan te vullen. lvIocht het Convent met zulk eene voordracht
genoegen nemen, dan verklaarde hij te willen voorstellen, als Praeses Dr. F. L.
RUTGERS, als Assessor primus Ds. F. LION CACHET, als Assessor secundus Ds. J.
J. A. PLOOS VAN AMSTEL, als Actuarius ofScriba primus Ds. H. HOEKSTRA, en als
Actuarius of Scriba secundus Ds. J. C. SIKKEL.

Voorts heeft de Commissie ingevolge machtiging van het Congres (zie
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Adviezen der Zakelijke Sectiën N°. XI. p. 44), ter bijwoning van dit Convent uit
genoodigd de H.H. Prof. Mr. B. J. L. BARON DE GEER VAN JUTFAAS, Mr. L. W. C.
KEUCHENIUS, Prof. Jhr. Mr. A. F. DE SAVORNIN LOHMAN, Jhr. Mr. W. H. DE
SAVORNIN LOHMAN (uit Groningen), Prof. Mr. D. P. D. FABIUS en Mr. TH. HEEMS
KERK, als Adviseurs voor de rechtsgeleerde vraagstukken; en voorts den heer
L. 'T HOEN te Rotterdam, die zich voor de regeling der ontvangst van het Convent
beschikbaar had gesteld.

Gelijk uit de Regeling van werkzaamheden blijkt, stelt de Commissie voor,
dagelijks om negen uur saam te komen en, met eene pam:e van 12-1, te verga·
deren tot vier uur. Langer saamblijven scheen niet doenlijk. Dit maakt echter.
dat beknoptheid van debat geraden zal zljn, en men het best zal vorderen door
eene Commissie van advies te benoemen, die, uit minstens negen personen be
bestaande, het Convent desvereischt van praeadvies zal kunnen dienen. Alleen zóó
kan er eenheid en samenhang in de onderscheidene besluiten blijven.

En eindelijk, overmits het Synodaal Convent niet publiek is, en het toch van
belang moet worden geacht, dat geene onware geruchten worden uitgestrooid,
raadt de Commissie aan, dagelijks eene kleine mededeeling voor de pen" te doen
opmaken, die, snel gedrukt, in afdrukken aan de onderscheidene bladen worde
toegezonden.

En hiermeê zich van haar last gekweten hebbende, rest der Commissie niets
anders, dan aan den Kerkeraad van Voorthuizen en aan het Bureau van het
Gereformeerd Kerkelijk Congres dank te zeggen voor de velerlei tegemoetkoming,
haar bij de velTulling van hare taak verleend, en behoudt zij zich voor later eene
nota in te dienen van de kosten van schrift en druk, alsmede expeditie en
francatuur, waarvan de gelden door haar werden voorgeschoten.

Moge de arbeid der Commissie er iets toe bijdragen, om de zaken ordelijk
te doen loopen, en werpe het samenzijn, onder de genadige leiding onzes Heeren,
rljke vrucht af voor de reformatie onzer Kerken en voor de eere van onzen
Koning en Heere.

ROTTERDAM, 27 Juni 1887.

Namens de Commissie vom'noemd:
(was get.) A. KUYPER,

Rappm-teuJ'.

ART. 4.

De tijdelijke voorzitter geeft der vergadering in overweging, of zij
naast de genoemden, ook andere personen voor het moderamen wil voor·
dragen. Daar echter geen andere namen genoemd worden, wtjst de verga
dering met algemeene goedkeuring de genoemde broeders tot het vervullen
hunner respectievelijke functiën aan.

ART. 5.

De gekozene broeders meenen zich aan deze Keuzen als aan eene op
dracht der Kerken niet te mogen onttrekken en treden in hunne functiën
op: Dr. F. L. RUTGERS als praeses, Ds. F. LWN CACHET met Ds. J. J. A.

PLOOS VAN AMSTEL als assessoren, en Ds. H. HOEKSTRA met Ds. J. C.
S~KKEL als scriba's.
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ART. 6.

DEo praeses wijst er op, dat hij zich niet behoeft aan te bevelen in de
welwillendheid van de leden der vergadering, daar men vooral van broeders
van eenzelfde gereformeerde belijdenis samenwerking verwachten mag. Hij
herinnert, dat het op liezen 28 Juni, den eersten dag van dit Synodaal Con
vent, juist 313 jaren geleden is, dat de eerste Synode van de ontkomene
Kerken uit Holland en Zeeland hare laatste zitting te Dordrecht hield.
l'usschen toen en thans ii:J veel overeenkomst, maar ook nog veel onder
scheid. Ook nu hebben wij in meerdere of mindere mate dagen van strijd
achter ons, maar de broeders van 1574 kenden den strijd nog in geheel
andere mate. Men was te Dordrecht samen, als het ware te midden van
Spaansche legers, die op drie verschillende plaatsen Holland bezet hadden,
en die pas te voren het leger der Gereformeerden op de Maaker
heide veri:Jlagen hadden. Leiden was sedert kort wêer belegerd. De Noord·
Hollandsche Kerken moesten berichten, dat hare afgevaardigden, te land
en ter zee door den vijand ingesloten, van de reize naar Dordrecht hadden
moeten afzien. Op slechts weinige uren afstands, en ter zelfder tijd dat
de f:lynode gehouden werd, vielen twee predikanten uit de Dordtsche
Cla::,sis zelve, van welke de een door die Classis ter Synode was afge
vaardigd, den Spanjaarden in handen, en werden terstond opgehangen. In
het algemeen was de toestand van dien aard, dat allen, die aan die Synodale
vergadering deelnamen, zich wel konden beschouwen als met een strik om
den hals en met één voet op het schavot daar ter neder zittende. En toch, 
op de 60 bladzijden folio van de notulen dier vergadering komt geen enkel
woord voor, dat verraadt onder welke pijnlijke omstandigheden deze broeders
samen waren. Zelfs omtrent Noord·Holland en de Classis van Leiden werd niet
meer opgeteekend, dan eütt er uit die Kerken niemand was opgekomen. Kalm
en rustig werll alles afgehandeld. Laat dit ons ten voorbeeld zijn. Zij
er onder ons, gelijk onder hen, geloofsmood, geloofskalmte, geloofsrust,
om, ziende op het Woord, te gaan in de wegen des Heeren; zucht voor
orde en regel, om, gelijk de vaderen to midden van zooveel zwaarderen
btrijd, de zuivere lijnen te trekken. Dan mogen wij vertrouwen, dat God
het werk uit genade zegenen zal.

ART. 7.

Op voorstel van den praeses wijst do vergadering thans twee personen
aanJ om als amanuenses den scriba's behulpzaam te zijn, namelijk deH.H.
JB. VAN OVERSTEEG en J. W. VERHAAR.

ART.8.

Een voorstel van den praeses, om, gelijk doorgaans in vergaderingen
als deze gebruikelijk was, eene commissie te benoemen, ten einde de vergade
ring van praeadvies te dienen over de verschillenrle onderwerpen van het
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Agendum, vindt algemeene instemming. Goed gevonden wordt, dat er voor
al de negen volgende hoofddeelen van het Agendum ééne eenigszins tal
rijke commissie benoemd worde, opdat er eenheid in de adviezen zij.

ART. 9.

De vergadering hecht hare goedkeuring aan eenige bepalingen van orde,
door de Commissie voor het Agendum voorgesteld (zie blz. 19, art. 1-7).

ART. 10.

Een voorstel van den praeses, om de Commissie van advies te doen bestaan
uit 8 predikanten en 8 ouderlingen of rechtsgeleerden, wordt aangenomen. In
die commissie worden door den praeses benoemd: de Broeders Dr. A.
KUYPER, Dr. A. H. DE HARTOG, Ds. H. W. VAN LOON, Ds. B. VAN SCHELVEN,
Dr. G. VAN GOOR, Dr. W. GEESINK, Dr. Mr. W. VAN DEN BERGH, Ds. P. J.
W. KLAARHAMER, Jhr. Mr. A. F. DE SAVORNIN LOHMAN, Mr. L. W. C.
KEUCHENIUS, Mr. TH. HEEMSKERK, W. KUHLER WZN., W. A. VROLIJK SR.,
J. C. FABIUS, J. ZUIDEMA, en W. VAN DE BLEEK.

De genoemde broeders verwijderen zich thans uit de vergadering, ten
einde om één uur praeadvies uit te brengen over het dan aan de orde
komend Deel II van het Agendum.

ART. 11.

Aan de orde komt thans de in Art. 6 van het Agendum genoemde
regeling van de opgaven aan de pers. Wordt conform het rapport der Com
missie 1) besloten; waarop de praeses in die Commissie benoemt de Brs.
Dr. A. KUYPER en Ds. F. LION CACHET.

ART. 12.

Naar Art. 6, Ie gedeelte, van het Agendum deelt Ds. F. LION CACHET
mede, wat door de RoUerdamsche broeders gedaan is, in zake de regeling
van presentielijst, toegangskaart enz.; waarvoor de praeses namens de ver
gadering dankzegt.

ART. 13.

Daar de Commissie voor de credentialen met haren arbeid nog niet
gereed is, wordt haar rapport te één ure aan de orde gesteld en de ver
gadering tot zoolang geschorst.

ART. 14.

De praeses heropent te één ure de vergadering en doet voorlezing
van ingekomen telegrammen van de broeders F. W. G. TESEBELD te
Deventer en Dr. L. WAGENAAR te Heeg, waarin zij te kennen geven, tot
hun leedwezen verhinderd te zijn, de vergadering bij te wonen.

1) Zie blz. 20.



23

ART. 15.

Bij monde van Ds. J. BAJEMA brengt de Commissie in zake de
credentialen haar rapport uit. Alle geloof:obrieven zijn in orde bevonden,
behalve dat de Kerk van Nieuw-Vennep een kerkvoogd, en die van Ede
een godsdienstonderwijzer afvaardigden. Daar deze broeders geen ker
kcraadsleden zijn, kunnen z~j niet als stemhebbende leden worden toe
gelaten, maar vindt de vergadering goed, deze twee broeders als adviseurs de
vergaderingen van het Convent te laten bijwonen. Overeenkomstig het advies
der Commissie worilen de geloofsbrieven thans goedgekeurd I waarna de
praeses voorlezing doet van de lijst der met keurstemmen tegenwoordige
afgevaardigden I).

ART. 16.

De praeses stelt nu aan de orde Deel Ir van het Agendum: Regeling 1Xtn

het I:erbaml der Kerken 2), en verzoekt de Commissie van praeadvies het rapport
van hare beraadslaging over dit deel uit te brengen. De Commissie voldoet hier-

I) Deze lijst is boven reeds opgenomen, blz. 13-16. Behalve de daar genoem
den waren nog ongeveer een honderdtal kerkeraadsleden tegenwoordig, die
als adviseerende leden ter vergadering waren afgevaardigd.

2) Agendum, artt. 9-14.
Art. 9. Alsnu komt aan de orde het ee1'ste vraagstuk, aldus luidende: Aan

gezien de Kerken Christi naar eisch van Gods Woord gehouden en verbonden
zijn, niet elk op zich zelve, maar in onderling verband met elkander te leven,
zoo wordt gevraagd, op welken voet de nu ontkomene Kerken zulk een verband
nu reeds regelen kunnen? Of zulk een verband der Kerken, met het oog op de
vole Gereformeerde Belijders en Kerkelijke groepen, die thans nog onder de
Synodale Hiërarchie bleven of eigene formatie zochten, al dan niet slechts een
voorloopig karakter zal dragen? Welke de kenteekenen zijn, waardoor zulk een
voorloopig kerkverband van een duurzaam kerkverband onderscheiden is? En
eindelijk, door welke termen en door welken naam men dit karakter van het
kerkverband, ter afsnijding van alle misverstand, duidelijk kan aangeven?

Art. 10. Besluit het Convent tot regeling van het kerkverband over te gaan
dan komt in de tweede plaats de vraag aan de orde, hoedanig de samenvoeging
der Kerken bij dit verband zal zijn. Naar de oude Classikale en Provinciale saam·
voeging van vóór 1816? Naar de Classikale en Provinciale saamvoeging van na
1816, gelijk die nu is? Alleen naar Classikale of ook naar Provinciale saamvoe·
ging? Of en hoe Classen kunnen gecombineerd worden, zoo daarin vooralsnog
te weinig Kerken zijn, om zelfstandig te handelen? Hoedanig deze combinatiën
zullen zijn? Of het niet goed ware, terstond door de Kerken uit elke Provincie deze
combinatie aan het Convent te laten veorstellen?

Art. 11. Ten derde zal alsdan te beslissen zijn, welke Kerk voor elke Classis
of voor elke Combinatie van Classes op zal roepen? Indien er ook tot het houden
van Provinciale Vergaderingen van meerdere Classen besloten wierd, welke Kerk
deze Vergaderingen zal saamroepen ? Hoevele malen des jaars deze Vergaderin
gen saàm zullen komen? Hoe de kosten van deze Vergaderingen zullen bestre
den worden? En eindelijk, hoe men geraken zal tot de onderlinge visitatiën der
Kerken?
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aan bij monde van Dr. A. KUYPER. De rapporteur vraagt vooraf
namens de Commissie verlof, om, zoo zU dit noodig oordeelt voor de
adviezen over de verschillende deelen van het Agendnm, zich leden te
mogen assumeeren. De vergadering' brengt hiertegen geene bezwaren in.
Op voorstel van de Commissie van praeadvies wordt ,1Isnu besloten, heden
te behandelen Artt. 9-14 van het Agendum; Woensdag ArtL 15-25;
Donderdag Artt. 26-38; en Vrijdag Artt. 39-48; terwUI van Art. 49
(particuliere vragen) aan het emde der werkzaamheden van iederen dag
een gedeelte zal worden behandeld. Het alsnu medegedeeld rapport luidt
als volgt:

Over Art. 9: 1. De plaatselijke Kerken zijn naar goddelijk recht gehouden
en verbonden, om niet independentistisch op zich zelf te blijven staan, maar zich
onderling te verbinden en saam te plaatselJ onder heL eenigo zeggenschap van
den Koning der Kerk.

Slechts dan mogen zij geen verbamI zoeken, en zijn zjj hiervan vel'ontsdmldigd,
wanneer zulks niet kan gevonden worden naar den eisch van God::; Woord,
maar strekken zou tot verkorting del' Waarheid of tot krenking van de konink·
lijke Majesteitsrechten van haar eenig Hoofd.

2. Zulk een verband van Kerken kan om de gelegenheden ell omstandig
heden niet met alle Kerken op even vasten voeL aangelegd. Wel moet het in
beginsel zijn een verband met alle Kerken, ook buiten ons lalld, clie met ons ééne
zelfde dierbare en gezuivel'de belijdenis hebben, maar op zoo uitgebreide schaal
kan het alleen door correspondentie werken.

3. Daarelltegen behooren de meer bij elkamler gelegen Kerken van ééne natie
dit verband vaster te maken.

4. Daar intusschen het lichaam van Chrü:iLus. ook voor zooveel het zich in onze
natie openbaarde, één is, kan en mag geen definitief kerkverband opgericht,
dan zulk een, waarbij alle geloovigen, die een zelfde zuivere belijdenis met ons
deelachtig zijn, elk in hun eigen Kerk met ons saam kunnen werken.

Eisch voor een definitief kerkverband zou alzoo zijn, dat niet alleen de dolee
rende Kerken, maar ook de geloovigen die nog onder do Hiërarchie bleven, en
evenzoo de broeders uit de Kerken van Ledeboer, en in de Chr. Ger. Kerk en
andere Vrije Kerken met ons saamwel'ken.

Art. 12. Na regeling van deze aangelegenheden, zal men voor de vraag
komen te staan: Of, hoe en Walllleel' Cl' wederom eene generale Vergadering
van alle ontkomene! Kerken zal wordon saümgeroepon~? Of voor znlk eene
Vergadering de naam zal worden aaugenomon van: Voorloopige Synode dor
Doleerende Gereformeerde Kerken? Van wie de oproeping voor deze Synodale
Vergadering zal uitgaan? Wie en op welke wijze naar dezo Synodale Vergade
ring zullen afvaardigen? De Kerken afzonderlijk? De Kerken Classikaal bijeenge
voegd? Of de Kerken Provinciaal saamgenomen ? Waar deze Synodale Vergadering
zal worden gehouden? ·Wanneer? Hoe de kosten te bestrijden?

Art. 13. Hieruit vloeit voort: de ontbinding en het ontslag van het Bureau
van het Congres, en later de benoeming van Synodale Deputaten voor de afdoening
van wat door het Synodaal Convent hun mocht worden opgodragen.

Art. 14. Keuze van een orgaan voor het doen van mededeelingen omtrent
de Kerken en de "meerdere Vergaderingen".
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5. Zoolang dit nog niet het geval is, kan dus, naar het oordeel der Commissie,
het aan te leggen kerkverband niet anders dan ?JOorloopig zijn, en zou een dpfinitief
optreden eene ongeoorloofde aanmatiging en eene miskenning van de rechten der
andere broederen zijn, lerwijl het coor1oopiU oplreden en een belijdenis van eigen
onvolkomenheid, en de bede om meL de overige hroederen vereenigd te worden, insluit.

6. De kenteekenen, die hier heslisseIJ, zijn: Cl. dat oen voorloopig kerkver
hand niet aan do Belijdenis mag raken, en dat oene definilieve regeling, altoos
in verband met de buitonlandsche Kerkell. hiertoe wel gerechtigd zou zijn, hetZij
om haar nit te hreiden, hetzU om haar te venluidelijken ; en b. dat een vOOl'Joopig
kerkverband geen recht heeft om veramlerillg iJl do Kerkenol'llenillg tomaken, al
spreekt het vanzelt;dat men, naar do gelegenheid der Lijden 011 om het afstuiten
op de ollmogelijkheid, ellkele bepalilJgen als onuiLvoerbaar kan laten liggen.

7. Als lIaam stelt de Commissie voor, ons te noemelI : Doleerende Kerken,
en ollZe combinatie: "VoorJoopig Kerkverballd van GereI. KerkelI (doJee
rende)." Doleerende hierbij opgevat in den zin, dat aJle onze Kerken, als klagende
naar God over de verongelijking zijner Kerken, doleerende zijn bU de Overheid, in
zooverre deze eell valsch kerkbestuur tegenover ons handhaaft, en zij todl, bij de
gratie Gods regeerende, gehouden is aan Gods Kerken recht te doen.

Zoo echter, dat dit klagen om recht niet eisdlend en uit de hoogte toega, maar
verzeld zij van helijdenis van eigeJl ontrouw en schuld. En evenzeer niet enkel
bedoeJe zeJfznchtig re(:ht voor zichzelf te zoeken, maar in medelijdelI en deernis
ook een zoeken Tan recht voor de brooderen ·zij.

Oljer Art. 10: Vat men de Kerken verkeerdelijk op als eene landseenheid,
dan deelt men ze il1, bij de Gereformeerde opvatting daarentegen voegt men
ze wam. i:laamvoeging onzer Kerken is dus plicht elJ daarvoor is te volgen de
oude wijze van saamvoeging. maar onder aanneming van de na 1816 ingevoerde
wijzigingen die niet zelden verbeteringen zijn.

Provinciale saamvoeging is geen eisch van ons kerkrechl. Wordt derhalve voor
gesteld deze voorloopig te laten l'Uioiten, mil" men vrijheid late aan de Classeioi
van eene provincie, die IlU reeds zich wen"chten te comhineeren tot eene meerdere
proljinciale vergadering, om zulks te doen.

De combinatie van de CJasioieioi worde opgedragell aan de Kerken van elke
provincie, mot verzoek, om daarover morgen te rapporteererl. Drenthe te voegen
bij Overijsel of Groningen, en Noord-Brabant bij Zeeland.

Ouer Art. 11: De Kerken van elke Classi" worden verzocht saàm te vergaderen,
en eene roepende Kerk voor le ioitellen. Clas"ikale "amenkomsten dienen elk jaar
min"tenioi viermaal gehouden, naar eisch van de Kerken-orde.

De kOioiten moeten door de Kerken der Classis gedragen.
Deputaten veor de visitatie moeten op de eerstvolgende vergadering der

Classis henoemd. 'l'weo voor elko Cla"sis minstens.
Over Art. Z2: Het samenkomen van eene genemle vergadering reeds het vol

gend jaar, acht uwe Commissie stellig geboden, om de vole moeielijkheden, die
ons te wachten staan.

Haar naam kan zijn:Voorloopige Synode van Gereformeerde Kerken (doleerenue).
Oproepende Kerk zij ditmaal Utrecht; Utrecht plaat" van samenkomst. De

afvaardiging zij classikaal. Twee uit elke Classis, zonder meer.
De tijd zij de laatste week in Juni. De kosten voor deze ioiamenkomst vrage

men cUtmaal aan de Kerken van Utrecht en Arnhem te dragen, tot later deze
last over alle Kerken kan worden geslagen.

Over Art. 13: Het Bureel van het Congres dank te zeggen voor zijne goede
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diensten, en het voorts te ontbinden, terwijl Deputaten zullen worden aange
wezen, om de Kerken bij te staan.

Ovey Ayt. 14: Tenzij een eigen orgaan voorkeur verdiene, in onderhandeling
te treden met de redactie vàn de Hemut, en voor deze onderhandelingen te be
noemen twee deputaten, die geheel buiten die redactie staan.

(was get.) A. KUYPER, Rappoyteuy.

ART. 17.

Na breedvoerige discussie in het algemeen over de Artt. 9-14 van
het Agendum en het daarover uitgebrachte praeadvies, waarbij ter sprake
komt het onderscheid tusschen het Gereformeerd Kerkverband en het
stelsel der Independenten , wordt overgegaan tot de behandeling van
Art. 9 met het daarover uitgebracht praeadvies. Bij de discussie hierover
wordt nader gesproken over het onderscheid tusschen een voorloopig en
een definitief Kerkverband, en over hetgeen eene Kerk eigenl\jk tot Gene
doleerende Kerk maakt. Men vindt goed in het rapport der Commissie
vóór "Gereformeerde Kerken" het wooru "Nederduitsehe" in te voegen; en
daarna wordt door de vergadering conform het praeadvies der Commissie
op Art. 9 besloten.

ART. 18.

Bij de bespreking van Art. 10 van het Agendum met het daarover
uitgebracht praeauvies wordt goedgevonden, dat de afgevaardigden heden
avond naar de provinciën in sectien zullen sa,menkomen, om den volgenden
morgen aan de vergadering voor te stellen: mogelijke combinatien van
Classen in ééne Classikale vergadering, zoo dit noodig en nuttig geacht
wordt, om reden in sommige Classen nog slechts enkek of in het geheel
geene Kerken tot reformatie overgingen. Conform het praeadvies op
Art. 10 wordt thans door de vergadering besloten.

ART. 19.

Bij de discussie over het praeadvies der Commissie over Art. 11 wordt
goedgevonden, dat de Kerken, die hedenavond naar de provincien zullen
samenkomen, morgen aan de vergadering eene Kerk uit elke Classikale
combinatie zullen voordragen, die de eerstvolgende Classikale vergadering
zal hebben saam te roepen. De vergadering besluit verder conform het
over Art. 11 uitgebrachte praeadvies.

ART. 20.

Het praeadvies der Commissie op Artt. 12 en 13 van het Agendum
wordt door de vergadering als haar besluit aangenomen, waarbij Ds.
F. LION CACHET namens de Kerken een woord van hartelijken dank richt
tot de broeders, die als Bureau van het Gereformeerd Kerkelijk Congres
de Kerken van ons Vaderland door hunne adviezen hebben gediend.
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ART. 21.

Conform het praeadvies der Commissie over Art. 14 wordt door de
vergadering besloten. Als orgaan, in dat advies bedoeld, wordt "de Heraut"
aangewezen. De praeses benoemt tot deputaten voor deze zaak: Ds. F.
LION CACHET en Ds. H. W. VAN LOON.

ART. 22.

Daarna wordt de vergadering voor dezen dag door den praeses ge
sloten met het gebed na de handelingen des Kerkeraads.

WOENSDAG 29 JUNI.

ART. 23.

Des voormiddags te 9 ure heropent de praeses de vergadering van het
Synodaal Convent en gaat voor in het gebed. Leest vervolgens uit Gods
Woord 1 Timotheus 3.

ART. 24.

De praeses doet hierop mededeeling van de bij het moderamen in
gekomen rapporten van de provinciale samenkomsten der vertegenwoordigde
Kerken, gisterenavond gehouden. Deze rapporten luiden als volgt:

In de provincie GELDERLAND zullen de Classes Arnhem, Nijmegen,
Zutphen, Tiel en Zalt-Bommel gecombineerd vergaderen, daartoe de eerste
maal saamgeroepen door de Kerk van Dieren; terwijl de Kerk van Voort
huizen de vergadering van de Kerken der Classis Harderwijk saam
roepen zal.

In de provincie ZUID-HOLLAND zullen de Classes Rotterdam, Dordrecht
en Brielle, en eveneens de Classes 's Gravenhage, Leiden en Gouda ge
combineerd vergaderen. Voor de eerste combinatie zal de oproeping uitgaan
van de Kerk van Rotterdam, en eveneens voor de tweede combinatie
van de Kerk van Leiderdorp.

In de provincie NOORD-HOLLAND zullen de Classes Amsterdam,
Hoorn en Edam gecombineerd vergaderen, en de Kerk van Amsterdamde
eerste vergadering saamroepen. De Classes Haarlem en Alkmaar zullen
in gecombineerde vergadering door de Kerk van Haarlem voor de
eerste maal worden opgeroepen.

In de provincie ZEELAND zullen de vier Classes gecombineerd ver·
gaderen, en de Kerk van Middelburg zal voor de eerste maal deze verga
dering saamroepen.
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In de provincie UTRECHT zullen de Classes Utrecht en Wijk gecom
bineerd samenkomen, daartoe de eerste maal opgeroepen door de Kerk
van Utrecht; terwijl de vergadering van de Kerken in de Classis Amers
foort door de Kerk van Bunschoten zal worden saamgeroepen.

In de provincie FRIE::lLAND vergaderen ûe Classes ::lneek, Franeker
en Heereveen gecombineerd, en e\-eneons de Classes Leeuwarden en Dokkum.
De samenroeping van de vergadering der eerste combinatie zal voor
de eerste maal door de Kerk van Heeg geschieden, en die van de tweede
combinatie door de Kerk van Reitsum. Ook wenschen de Friesche Ker
ken provinciaal saam te komen en hebben de Kerk van Kollum aan
gewezen, om haar daartoe voor de eerste maal saam te roepen.

In de provincie GRONINGEN vergaderen de vier Classes gecombineerd.
De Kerk van Groningen doet de eerste oproeping r]aartoe uitgaan.

In de provincien NOORD-BRABAN'I' en LIMBURG zullen alle Classes,
daartoe voor de eerste maal opgeroepen door de Kerk van Klundert, ge
combineerd saamkomen.

Conform deze voorstellen van voorloopige regeling wordt door de
vergadering besloten.

Het rapport van de broeders uit de provincien OVERIJSEL en
DRE~THE zal bij den aanvang van de namiddag-vergadering worden
bekend gemaakt (zie hierna Art. 29).

ART. 25.

De praeses stelt Deel lIl, Artt. 15-17, van het Agendum aan de orde,
handelende over nog niet of nog slechts gebrekkiglijk ontkomene Kerken 1).

I) Agenclmn, ArL 15-17.
Art. 15. Aangezien in onclerbGheidene Kerken nog slechts enkele geloovigen

van hunne liefde voor de zuivere Religie en de zuiverder Kerkregeering lieten
blijken, zonder dat zij naar het ambt der geloovigen voor alsnog tot de benoe
ming van Opzieners en Armverzorger" overgingen, zoo wordt gevraagd: hoe
deze "beginseb van Kerken", gelijk onze vaderen ze noemden, tot vaster stand
te brengen zijn? Of tijdelijk enkele geloovigen in onderscheidene dorpen zich
hiertoe combineeren kunnen? Of deze combinatie zijn moet: de formatie eener
plaatselijke Kerk in één dorp, waarbij de andere dan toetreden? Of ééne Kerk
saamgevoegd uit meerdere dorpen? Of wel eene combinatie van zoovele Kerken
als er dorpen zijn? En eindelijk hoe in dit geval de saamstelling van den Ker
keraad tot stand moet komen?

Art. 16. Overmits in tal van Kerken nog vele geloovigen zijn, die alsnog voor
het ter hand nemen der reformatie terugdeinzen, zoo wordt gevraagd, welke
middelen de Classen kunnen aanwenden, om onder deze aarzelende broederen
het werk der reformatie door te zetten?

Art. 17. Naardien ook in vroegere jaren en buiten verband met de jongbte
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Op zijn verzoek brengt de Commissie van praeadvies bti monde van haren
rapporteur Dl'. G. VAN GOOR haar verslag uit, luidende als volgt:

W. BB.! Uwe Commissie van advies heeft de eer, u aangaande dit deel van
het Agendum te rapporteeren het navolgende:

Aangaande de in A1't. 15 bedoelde "beginsels van Kerken" is blijkbaar, dat
zulke "beginsels" tot vasten stand moeten worden gebracht door de reformatie
van plaatsellike Kerken. Siimenvoeging van geloovigen uit meerdere dorpen
tot ééne Kerk zou leiden tot eel1(' \'ermenging van Kerken, in strijd met de waar
heid, dat eene Kerk is de plaat"eljjke openbaring van het lichaam des Heeren.

Indien evenwel eenige Kerk denvijze i" ingezonken, dat zich daarin slechts
zéér enkele belijdende leden bevinden, kan deze Kerk op mll1wijzing der Classis
worden vertronwd aan het opzicht eener genabuurde Kerk.

De wijze, waarop tot samenstelling des Kerkeraads zal moeten worden ge·
komE'n, warde aan de ClaSSIS overgelaten, mits in het oog warde gehouden, dat
het doel blijft de Reformatie aller Kerken en de grenzen der Kerken niet gewli·
zigd worden.

Wat aangaat de in Art. lG gevraagde middelen tot propaganda der Reforma
tie, ar'hten wli te kunnen aanbevelen:

a. Het houden van samenkomsten, waarin de geloovigen ernstig bepaald
worden bij het recht des Heeren en den plicht der geloovigen tot Reformatie.

b. Het houden van dergellike samenkomsten, maar waartoe ook tegenstan·
dE'rs der Reformatie worden uitgenoodigd.

c. Het verspreiden van gepaste geschriften, als "Geref. Praatjes, Petah,ia, de
Broederkring, de Kleine Opwekker," enz.

Door dezelfde middelen acht uwe Commissie, dat moet worden getracht, de in
A1·t. 17 bedoelde conventikels te bewegen tot aansluiting bij de doleerende
plaatselijke Kerk, terwijl enkele vragen, als b. v. over het aantal leden, waarmeê
tot Reformatie kan worden voortg'eschreden, behooren te worden overgelaten aan
het advies der ClasseH.

(was get,) G. v. GOOR, Rapporteur.

ART. 26.

Nadat bij de discussie over Art. 15 de uitdrukking "beginsels van
Kerken" nader was toegelicht. als te kennen gevende: de Kerken in zwak·
ken toestand, wat hare normale openbaring aangaat, en de aandacht er
op was gevestigd, dat de aloude historische grenzen der Kerken niet wil·
keurig mogen gewijzigd worden, zoodat vooreerst althans de bestaande
grensregeling ongewijzigd dient te blijven voortbestaan, besluit de verga
dering overeenkomstig het praeadvies der Commissie over dit Artikel.

ART. 27.

Bij de discussie over Art. 16 van het Agendum en het pr[le[ldvies der

gebeurtenissen, in onderscheidene steden en dorpen enkele groepen Gereformeerde
Jwlijders onder het juk der Synodale Hiërarchie zijn uitgegaan, zonder tot 1'001'

loopige vaste Kerkelijke instelling' te geraken, zoo wordt gevraagd, op welke
w\jze deze groepen tot vaster staat en met de ontkomen Kerken in verband zijn
te brengen?
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Commissie dienaangaande wordt de aandacht er op gevestigd, hoe noodig
het is, dat men in eene nog onder de hiërarchie verkeerende Kerk niet
openlijk optrede tot ter hand neming van het werk der reformatie, tenzij eerst
al het mogelijke beproefd zij, om de ambtsdragers in die Kerk, met belij
denis van eigon schuld en ontrouw, tot het aanvatten van dat werk te
bewegen. De vergadering besluit conform het praeadvies der Commissie
op Art. 16.

ART. 28.

Eveneens besluit de vergadering overeenkomstig het advies der Com
missie op Art. 17, nadat was uitgesproken, dat de geloovigen uit nog niet
ontkomene Kerken, die der reformatie genegen zijn, door de Classikafe ver
gaderingen in de gelegenheid kunnen gesteld worden, in haar midden te
verschijnen, om het advies der Classes aangaande de belangen hunner
Kerken te vernemen, en hare hulpe in te roepen.

Daarna wordt de vergadering geschorst tot één uUr.

ART. 29.

Na de heropening der vergadering wordt door de broedors van Over
ijsel on Drenthe te kennen gegeven, dat naar hun oordeel de Classes dier
provinciën, tot op de eerst komende Synodale vergadering, tot ééne Classi
kale vergadering zullen moeten gecombineerd worden, voor de eerste
maal saam te roepen door do Kerk van Zwartsluis. Dit wordt door do ver
gadering goedgevonden.

ART. 30.

Verder wordt goedgevonden, dat de voorloopig aangenomen combina
tie van Classen zal blijven gelden tot de eerstvolgende voorloopige Synode;
en dat iedore dus gevormde Classikale vergadering naar deze Synode zal
afvaardigen één bedienaar des Woords en één ouderling met aanwijzing
van secundi.

ART. 31.

Thans gaat de vergadering over tot de behandeling van Deel IV
het Agendum: Vrrrband met geloovigen, die reeds 'i'roeger het juk der
Htërarchie afwierpen, en zich voorshands op eigen voet hebben ingericht.

1) Agendum, artt. 18-21.
Art. 18. Dewijl reeds sedert lang onderscheidene malen een deel der geloof

vigen tegen de aanranding van Jezus Koninklijke Heerschappij door de Synodale
Hiërarchie in verzet is gekomen, en reeds sedert 1834 meerdere groepen dezer
broederen zelfs op uitgebreide schaal, tot Kerkelijke regeling zijn overgegaan,
zoo wordt gevraagd welke weg moet worden ingeslagen, om met deze groepen
tot vereeniging te geraken, en alzoo het optreden in wel geordend verband van
de Gereformeerde Kerken in deze landen voor te bereiden?

Art. 19. Deze vraag eischt afzonderlijke bespreking ten opzichte van het
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Namens de Commissie van praeadvios brengt Dr. A. KUYPER rapport
uit) luidende:

Over Art. 18. Uitgang5punt behoort te zijn: de onverzwakte en besliste belijdenis
dat aJle diegenen. die eenzelfde belijdenis der waarbeid zijn toegedaan, en in de
kerkregeering zich voegen onder ééne zelfde Kerkenordening, kerkelijk niet op
den duur gescbeiden mogen blijven, en niet mogen rusten totdat alle zonen van
hetzelfde buis weer in één band van kerkelijke gemeenschap vereenigd zijn.

Voorts, dat wij, als de laatstontkomenen en die dus bet langst volbard hebben
in den verkeerden weg, de grootste 5cbuldenaren zijn en ons het diepst hebben
te verootmoedigen.

En eindelijk, dat bet niemand past of voegt, vittend of bedilziek in de inge·
wanden van andere l' groepen verleden te woelen, maar dat wij allen hebben te
zien op aller eenparige belijdenis en de door allen erkende eenheid van kerkelijke
ordening.

Dankende wij God en den Vader, dat Hij in zijne oneindige barmhartigbeid
én vroeger in veler anderer én nu in onze harten de bereidvaardigheid, om ons
onder het juk Christi te stellen, door zijnen Heiligen Geest verwekt heeft.

Over Art. 19. Bij het bespreken van de vereeniging met de broederen die zich
noemen .de Christelijke Gereformeerde Kerk" mag nooit gedacht aan een staan
in tweeërlei Kerk, zoodat men nu óf uit de eene in de andere zou overgaan, Of
beide zou saam5melten, maar moet uitgangspunt zijn de overtuiging, dat beide
groepen behooren tot en staan in "de vergadering der geloovigen", en inzijn in
den wortel der historische Gereformeerde Kerken dezer natie.

Waar derhalve én zij én de thans ontkomene Kerken zich in den vorm van
kerkregeering openbaarden, 5taan niet twee Kerken naast elkaar, maar twee
kerkbesturen, die beide beweren autoriteit over de Mne zelfde Gereformeerde
Kerk te bezitten of te moeten bezitten.

Daar nu echter, naar den loop der dingen, deze beide plaat5elijke kerkbesturen
niet op eenmaal ineen kunnen smelten, is het geraden, beiderzijds te erkennen:
1°. dat de toestand, waarop men behoort aan te houden, die van ineensmelting
is, maar 2°. dat men tijdelijk als abnormaal deze gedeeldheid drage, en er op
bedacht zij, om, bij ontstaande vacature in beide besturen, telkens de ineensmeI·
ting te beproeven.

Onzerzijds staat alzoo reeds nu niets aan deze ineensmelting in den weg,
mits het kerkbestuur hunnerzijds 5lechts aan geen andere banden gebonden zij
dan de Formulieren van Eenigheid en de Kerkenordening.

Daarentegen mogen en kunnen wij ons niet voegen onder het hunnerzijds
aanvaarde Reglement van 1869, naardien de beginselen van dit Reglement in
meer dan één opzicht anders zijn dan die van onze Kerkenordening.

De vraag, of en welke stappen nu reeds te doen waren, om deze goede en
van God gebodene ineensmelting tot stand te brengen, dient beantwoord in dien

die saamleven onder den naam van "de Christelijke Gerefo'rmeerde Kerk in Ne·
derland", ingevolge het Reglement van 1869.

Art. 20. Insgelijks afzonderlijk ten opzichte van de groep, tot wier optreden
bet woord en het werk van wijlen Ds. LEDEBOER den stoot gaf.

Art. 21. En insgelijks afzonderlijk ten aanzien van de groepen, die zich hier
en daar als "vrije kerk", "vr~ie gemeente", of nog voortbestaande "kruiskerk"
openbaarden.
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zîn, dat overijling hier schaden zou, maar dat het goed ware zoo elke Kerkeraad
onzerzijds zich tot den Kerkeraad van dezelfde Kerk hunnerzijds richtte, om
betuiging van broederlijke eenheid te doen, in bescheidenheid en onder belijdenis
onzer tekortkoming hen te danken voor wat zij dusver voor de verbreiding
des zuiveren Evangelies deden, en hun de verzekering te bieden van onze
hartelijke bereidwilligheid, om op den voet van de Drie Formulieren van Eenigheid
en van de beiderzijds aanvaarde Kerkenordening op paden van eenheid te gaan
wandelen.

Practische voorslagen zijn in dit stadium der quaestie nog niet te doen.
Alleen zou het wellicht aanbeveling verdienen, zoo dit Convent een zestal

Deputaten aanwees, om (natuurlijk zonder macht om te handelen) op de w\jze
die het geschikst zou blijken, de gedeeldheid die thans bestaat om te zetten in
een wederzijdsch pogen tot saamwerking, en als zoodanig te benoemen de heeren:
Prof. Dr. F. L. RUTGERS, Prof. Dr. A. KUYPER, Dr. Mr. W. VAN DEN BERGH, W. KUH
LER WZN., Mr. L. W. C. KEUCHENIUS en Prof. Jhr Mr. A. F. DE SAVORNIN LOHMAN.

Over Aj·t. 20. Met de broeders, in dit artikel bedoeld, en die aan niets anders
dan aan de Formulieren en de Kerkenordening gebonden zijn, zal nu reeds tot
meer practische houding kunnen worden overgegaan, en wel op dezen voet:

1°. dat hunne Kerken in plaatsen, waar onzerzijds nog geen Kerkeraad optrad.
zich op gelijken voet als de ontkomeno Kerken tot de Regeering wenden, en als
Kerkeraad voor heel de Kerk dier plaats optreden;

2°. dat in plaatsen, waar hunnerzijds een Kerkeraad llaast een Kerkeraad
onzerzijds staat, beide Kerkeraden van ééno en dezelfde Kerk zullen z\jn, maar
tijdelijk in hun tweeheid geduld;

3°. zóó echter dat zij met ons, hetzij b\j beurten, hetz\j geziUnenl\ik, delmteeren
naar de Classis, en attestatiën g'emeen maken;

4°. dat voorkomen worde het optreden van Kerkeraden hunner- ot onzerztids,
waar reeds, van welke zijde ook, een Kerkeraad optrad;

5°. dat zij en wij in de keuze der Psalmber\jming geheel vrU blljven, ter be
slissing van eIken Kerkeraad ;

en 6°. dat hiervan aan hunne Kerkeraden worde kennis gegeven; en twee
Deputaten worden benoemd om die zaak te bevorderen, en als zoodanig te be
noemen de heel'en Ds. F. LION CACHET en Ds. P. J. 'IV. KLAARHAMER.

Ove?' Art. 21. B\i deze Kerken zal te onderzoeken zijn, of z\i met ons de Forum
lieren en de Kerkenordening aanvaarden, en geen andere banden hebben gelegd,
en waar deze onderzoeking bevredigend uitvalt, zal men alzoo handelen:

1°. zij zullen worden genoodigd, zich tot de Regeering te wonden op gel\jken
voet als wij;

2°. hebben zij dit gedaan, dan zullen zij in plaatsen, waar w\i niet kerkelijk
optraden, als Kerkeraad der Kerk te dier plaatse erkend worden, mits zich voe
gende onder onze Classis;

3°. in plaatsen, waar wij ook kerkelijk optraden, zullen zij mwr het oordeel
der Classis tijdelijk met hun eigen Kerkeraad naast den onzen erkend worden,
mits er eenheid van attestatiën ontsta, en de Kerk op de Classis als ééne Kerk
optrede, 't zij bij toerbeurt de afvaardiging geschiede, 't zij door beide Kerkeraden
gezamenlijk;

4°. aan deze Kerkeraden worde hiervan door de Classis kennis gegeven;
5". het Convent benoeme twee Deputaten, om hierin met de Classen te han·

delen; en als zoodanig te benoemen de heeren Dr. G. VAN GOOR en Dr. 'IV. GEESINK.
(was get.) A. KUYPER, RappoTteUT.
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ART. 32.

Bij de beraadslaging over Art. 18 en het daaromtrent uitgebrachte praead
vies , spreekt de Kerk van Leiderdorp de wenschelijkheid uit, bijzonder
met het oog op de begeerde vereeniging, een algemeenen bededag in onze
Kerken te houden; en daartoe ook de Gereformeerde Kerken, die in een
ander verband leven, op te wekken.

De vergadering oordeelt, dat zij de bevoegdheid mist een bededag
uit te schrijven. Men besluit de gedachte, door de Kerk van Leiderdorp
uitgesproken, nog nader op dit Convent te overwegen, na de Commissie
van praeadvies daarop gehoord te hebben.

Overeenkomstig het advies der Commissie aangaande Art. 18 wordt
door de vergadering besloten.

ART. 33.

De praeses stelt aan de orde de bespreking over Art. 19. Breedvoerig
wordt hierover gediscussiëerd; vooral wordt ook de nadruk hierop gelegd,
dat de tegenwoordige toestand van gescheiden te liggen zonde voor God,
en de vereeniging dure roeping is, daar de Kerk de saamvergadering is
der geloovigen, en zij allen, aan wie eenzelfde genade in het bezit der
zuivere belijdenis geschonken is, leden van dezelfde Kerk zijn en dus niet
onder twee besturen mogen leven. Onzerzijds mag dus niet gerust wor
den, zoolang wij niet deden wat onze hand te doen vindt. De vergadering
besluit dan ook conform het praeadvies ; en draagt aan Dl'. A. KUYPER
op, een schrijven te concipiëeren, waarvan de Kerken, die zulks begee
ren, zich zullen kunnen bedienen, tot het einde in het praeadvies der
Commissie vermeld.

ART. 34.

Bij de bespreking over Art. 20 en het door de Commissie daaromtrent
uitgebrachte praeadvies, doet de rapporteur eenige mededeelingen aangaande
hoopgevende samensprekingen, gehouden met afgevaardigden van de be
doelde Kerken; waarvan het advies over dit artikel de vrucht is. Overeen
komstig het advies der Commissie in zake dit artikel wordt door de ver
gadering besloten.

Eveneens vereenigt zich de vergadering met het advies der Commissie
over Art. 21.

ART. 35.

Thans komt in behandeling Deel V, Artt. 22-24, van het Agendum:
Verband met de Gereformeerde Kerken buiten onze grenzen, bijzonderlijk met
die van Nederlandsche herkomst 1).

1) Agendum, artt. 22-24.
Art. 22. Overmits de Kerken Christi niet afgesloten mogen blijven binnen

de grenzen van één bepaald land, maar zich bewust hebben te blijven van hunnen
3
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Over deze artikelen luidt het rapport der Commissie van praeadvies
als volgt:

Over Al·t. 22. Gelijk reeds in de bijvoeging van het woordeke "Nederduitsche"
vóór de benaming "Gereformeerde Kerken (doleerende)" blijkt, hebben wij er op
uit te zijn, al,; Kerken ons van onzen samenhang hewust te blijven met de Kerken
Christi ook over onze grenzen. In den wortel z\in zij allen één, en slechts uit over·
eenstemming in taal en uit gemeenschappeliik doorleefde historie volgt, dat enkele
Kerken meer ûoorgaanûe samen verbonden leven. Yan daar de drang'. dat dat
gemeenschappelijk leven zich althans zal toonen, wanneer gewichtige gebeurte·
nissen voorvallen, zooals ten huidigen dage in onze Kerken geschiedt. Uwe
Commissie acht het mitsdien noodig, ûat der Kerken buitenaf kennis warde
gegeven van de vrijmaking veler Kerken in ons vaderland. Z\j meende, dat het
noodig ware, hetzij aan de die Kerken vertegenwoordigende Synoden, hetzij aan
de plaatselijke Kerken zelve - voor het laatste is nog misschien wel het meeste
te zeggen - een schrUven te zenden. Voor de hand lig! het, om daarin uit te
gaan van de laatste uiting van gemeenschappelUk leven in de bijeenkomst der
Kerken te Dordrecht in 1618-19. Met enkele trekken zou vermeld moeten wor·
den de geestelUke inzinking' onzer Kerken in de laatste' eeuw, waardoor het een
wereldlUken monarch mogelijk werd zulk eene ovennacht over haar te verkrUgen,
dat zij willig, althans slecht" onder zwak prote,;t en zonder openbaring van
kloeke energie, bogen onder het juk eener }]iërarchie, die onder gereformeerde
namen getrouweliik op Roomsche leest is gesé·hoeid. Yoorts zou vooral op den
voorgrond moeten worden gesteld, dat daarom het hukken onder deze hiërarchie
zoo schuldig was, wUI van meet af de toeleg duidelijk werd om door dezen hef.
boom de belijdenis uit het midden der Kerken uit te lichten. En te meer warde
dan de nadruk gelegd op de groote gunst, die de Heere onze God ZUner Kerken
bewees, door ze in dien staat van ellende nog aan te zien en de hand Zijner
ontferming aan haar te slaan. Nu, na deze vrUmaking. moeten z\j dus weêr de
zoolang onderbroken gemeenschap oefenen, in de hoop, dat eens de dag weêr
aanbreke, waarop wat te Dordrecht gezien werd zif'h nog eens moge herhalen en
de heerlijke eenheid van al Jezus' Kerken op eene generale Synode warde vertoond.

samenhang met de Kerke Christi van Gereformeerde belijdenis ook over onze
grenzen, zoo wordt gevraagd: op welke wijze deze vergadering aan de buiten·
landsche Kerken kennis zal geven van de vrijmaking veler Kerken in ons vader·
land? Aan welke Kerken deze kennisgeving zal gezonden worden? Wie hiermede
zullen worden belast?

Art. 23. Ter onderhouding van dnurzamo correspondentie met de buiten
landsche Kerken, wordt gevraagd, of men dezerzijds afgevaardigden zenden zal
naar andere vergaderingen buitenaf? Als ook, of men aan de buitenlandsche ver·
gaderingen verzoeken zal het zenden van afgevaardigden naar onze eerstvolgende
generale vergadering? Alsmede, wie hiertoe gedeputeerd worden, en desvereischt,
hoe de kosten dezer deputatiën zullen gevonden worden?

Art. 24. En eindelijk, overmits veel kwaad en valsch gerucht omtrent onze
zaken ook buitenaf verspreid wordt; of het niet wenschelijk ware, in de Engelsche
of Duitsche taal een klein geschrift te doen uitgaan ter voorlichting van de
broederen buiten af? Alsmede, of niet in buitenlandsche kerkelijke periodieke ge
schriften eene gestadige mededeeling omtrent den loop onzer zaken kon gedaan
worden?



35

Zulke kennisgeving acht uwe Commissie, dat zou moeten gezonden aan de
Kerken van Gereformeerde belijdenis. Dan reeds is de taak omvangrijk genoeg.
Alleen daar kan van rechte, levendige gemeenschap sprake zijn, waar men met·
terdaad in den grondslag accordeert. Men kan dus de lijst volgen der Kerken,
die, in wat vorm ook, nog de Gereformeerde confessie hebben en handhaven.

Uwe Commissie meent, dat het beste ware deze zaak toe te betrouwen aan
een viertal deputaten en neemt de Yrijheid eenige namen daarvoor voor te stel·
len. Het zijn de H.R. Prof. Dr. F. L. RUTGERS, Ds. F. LION CACHET, Prof. Jhr. Mr.
A. F. DE SAVORNIN LOHMAN en Prof. Dr. J. \\TOLTJER.

Ove}' Art. 28. Correspondentie onderhouden vereischt ook, dat van tijd tot tijd
de schriftelijke gemeenschap vefYangen ,yorde door de afvaardiging van personen.
Van daar dat uwe Commissie nuttig acht, om, voor zoover daarvoor mannen zullen
worden gevonden die tijd en geschiktheid hebben, afgevaardigden naar andere ver
gaderingen buitenaf te zenden. In allen gevalle zal het naar hare meening goed zijn
te verzoeken, dat afgevaardigden herwaarts worden gezonden. Daar het moeielijk
is, nu reeds namen te noemen, geeft uwe Commissie in overweging, om, zoo eene
uitnoodiging herwaarts komt, der Kerken van Amsterdam, Rotterdam, 's Graven·
hage en Utrecht op te dragen, samen een drietal gedeputeerden, een bedienaar
des \Voords, een ouderling en een armverzorger derwaarts te zenden. De uit·
noodiging om herwaarts te komen kan uitgaan van de Kerk van Utrecht, in
overleg met de gedeputeerden onder punt 22 genoemd. De kosten voor deze
deputatie zouden dan moeten ,yorden gevonden, hetzij door de vier genoemde
Kerken, of door de Classen waartoe die Kerken behooren.

Orer ATt. 24. 'i\Tat voorts punt 24 aangaat, acht uwe Commissie het zeer noodza
kelijk, dat tot het opstellen van zulk een geschriftje "'orde overgegaan. In zoo beo
knopt mogelijken vorm zou daarin de toestand onzer Kerken moeten geteekend en
de aanvankelijke loop der hedenda2gsche geschiedenis op ons kerkelijk gebied. De
vervaardiging hiefYan ware wellicht best opgedragen aan <1e reeds meer vermelde
commissie, met volmacht om óf zelve dien arbeid te verrichten, óf aan iemand in of
buiten haren kring dezen arbeid op te dragen. Om zooyeel mogelijk alle Kerken
te bereiken, zou dat geschrift moeten verschijnen, behalve in de Engelsche en
Duitsche talen, ook in de Fran;,;che. Warde dan als nevendoel bij de bestrijding
van valsche voorstellingen niet uit het oog verloren, dat de yermelding van den
zegen, dien de Heere up am1Yankel~jk genadig verleende getrouwheid schenkt,
misschien nug zuu mogen dienen al;, instrument, 0111 ook elders het ingezonken
leven nog te prikkelen tot nieuwe energie.

Gestadige mededeeling van den gang van zaken in buitenlandsche kerkelijke
periodieke geschriften, ware gewis een treffelijk middel te aehten om den her·
nieuwden band te sterken en opkomende valsche voorstelling aanstonds tegen
te gaan. Vuor de uitvuering hiervan ware misl->ehien te zorgen door rem tijd tot
t~id eene resumtie te doen ven'aardigen der belangrijkste officieele mededeelingen,
die in de HN[//d. na eventueel getroffen aceoord, worden opgenomen.

(IOU8 get.) B. VAN SCHELYEN, RUppoTteU}'.

Oyereenkomstig dit adyies der Commissie wordt door de yergadering
besloten.

JliIededeeling wordt gedaan van een broederl~ik schrijven der Schotsche
Seceders aan dit Synodaal Convent gpril'llt; welk scllr~j,'en namens liet
Convent door Ds. F. LION CACHET zal worden lJPantwoord.
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ART. 36.

Wordt overgegaan tot do behandeling van Deel VI van het Agendum,
Art. 25: Van de stichting 1:an Gereformeerde Kerken ol1del' de Heidenen 1'11

1:On de zending onder de Joden 1).

Hierover is het praeadvies der Commissie van dezen inhoud:

Wat art. 25 aangaat, meent uwe Commissie voorshands nog niet te kunnen
adviseeren om verder te gaan dan het duidelijk poneeren van het beginsel, dat
de Kerken gehouden zijn om den arbeid, te kwader ure en ten gevolge van hare
ontrouw haar uit de hand genomen door genootschappen en vereenigingen, weêr
op te nemen, om de belangen van reeds onder de heidenen gestichte Kerken te
behartigen en voor de stichting van meerdere te ijveren. Meest zal dit voor de toe
komst, evenals in het verleden, wel komen voor rekening der Classen aan de zeekust
gelegen, die nl. van Amsterdam, Rotterdam en Middelburg, voor zooverre althans
de uitvoering van dien arbeid betreft. Voor de voorziening in de kosten aan
dezen arbeid verbonden zullen natuurlijk alle Kerken moeten worden aangezocht.
De nadere regeling dezer aangelegenheid zal nog tot eene, zij het niet al te verre,
toekomst moeten verschoven worden. Voorshands zouden de Kerken reeds
kunnen aanvangen met belangstelling er voor te toonen, door gelden bijeen te
zamelen, door nu reeds zeker eens, liefst meermalen, zoo mogelijk zelfs elke
maand, er voor te collecteeren, terwijl dit Synodaal Convent een tweetal deputaten
zou kunnen benoemen, aan wie die gelden werden ter hand gûfiteld, om dan te worden
besteed op eene wijs als het naast aan de toepassing van het door ons gehuldigd
beginsel toekomt. Aan diezelfde broederen zou dan misschien kunnen gevraagd
worden, eenig plan te ontwerpen, waardoor bereiking van het voorgestelde doel
het best zou geschieden. Zoo moge dan de weg gebaand worden om de vereeni·
gingen, die dusverre, soms met beschamonden ijver, zich deze zaak hebben aange
trokken, er toe te brengen, dat zij haar arbeid kunnen doen oplossen in het werk,
dat de Kerken zelve dan doen.

Onderscheiden van den arbeid der stichting en onderhouding van Gerefor
meerde Kerken onder de heidenen, is die van de zending onder de Joden. Ook
de Jood mag onder ons niet wonen zonder dat hem de komst van zijn Messias
warde aangezegd. Deze arbeid is het werk dor plaatselijke Kerken in elko stad
en op ieder dorp, en vormt een deel van den arbeid der Kerk, om bij de ziolen
waaronder zij geplaatst is, door bekendmaking van Gods raad en wil, alle onkunde
te bestrijden.

Alleen door den Kerkeraad van Amsterdam zou, naar uwe Commissie meent,
de arbeid nog wat meer omvangrijk moeten aangevat, om het groote aantal
Joden, dat in de plaats waar zij woont vertoeft. Overweging zou het misschien
verdienen, een bepaalden persoon voor dezen arbeid aan te wijzen on hiervoor
de hulp van andere Kerken te ontvangen.

(was get.) B. VAN SCHELVEN, Rapporteur.

1) Agendum, art. 25.
Art 25. Naardien de Kerken onzes Heeren de roeping hebben, om haar heil

niet alleen zelve te genieten, maar om ook in den Naam des Heeren te gaan
tot hen, die vooralsnog buitonstaan, zoo wordt gevraagd, of deze vergadering
zich niet terstond zal uitsproken voor do gehondenheid dor Korken, om de zen
ding onder de Heidenen en onder de Joden ter hand te nemen '?
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De vergadering vereenigt zich met dit advies; waarna de H.H. Ds. F.
LION CACHET en VV. Hovy worden aangewezen als de twee daarin bedoelde
Deputaten.

ART. 37.

Nadat eenige der ingezonden particuliere vragen, namens de Commissie
van praeadvies , deels door Dl'. vVo GEESINK, doels door Prof. Jhr. MI. A. F.
DE :::lAvORNIN LOHIvIAN, boantwoord ztjn, wordt de vergadering voor dezon
dag door den praeses met het gebod gesloten.

DONDERDAG 30 JUNI 1887.

ART. 38.

Do praebe;,; opent de vergadering met het gebed on lee;,;t voor uit
Gods Woord Handolingen 20: 18 tot het einde.

ART. 39.

De vorgadering verleent verlof aan de afgovaardigden der Kerken
van Kampen en Aal;,;t, na de zitting van heden to vertrekkon. Ook do
brooders uit do .,gemeente van Ledeboor" te ter Neuzen on omtrek
geven te kennen, dat zij na afloop dezer samenkomst niot langer blijven
kunnen. Aan eenige leden der Commissio van praeadvies wordt toegestaan
zich voor eenigen tijd te verwijderen wegens commissievergadering.

ART. 40.

Op de vraag. tot wie de broeders in de nog niet ontkomene Kerken
zich thans hebben te wenden om advies en bijstand, wordt geantwoord:
tot do Classis, dio tot dat einde oon tweetal adviseur;" kan deputeeren.
Bovendien wordon de B.B. Ds. B. VAN SCHELVEN en W. KUHLER WZN. door
de vergadering gedeputeerd, om des verlangd de Classen te dienen van
advies.

ART. 41.

De vergadering spreekt uit, dat de dienaren des WOOl'ds, die naar aan,
wijzing dor Classikale vergadering namens de Kerken waarin zij dienen
vacante Kerken als consulenten bijstaan. slechts eene raadgevende stem
hebben in den Kcrkeraad. Kerkeraden kunnen ook zonder hem vergaderen;
ochter blijft het in het belang der Kerk zelve altijd geraden, zooveol
mogelijk in overleg met de consulenten te handelen.

ART. 42.

Aan do orde Ü:5 thans Deel VII, Artt. 26-33, van het Agendum: Van
de bediening des Woords en der Sacramenten.
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Allereerst komt in behandeling Artt. 26-29 \ waarover de Com
missie, bij monde van Dl'. A. KUYPER, het volgende advieti uitbrengt:

Op punt 26 luide het antwoord:
Naardien art. 4 der Kerkenordening bepaalt, dat en te welken opzichte be

doelde onderzoekinge zal plaats hebben, behoeft hier alleen gehandeld over drie
vragen:

1°. Of de onderzoeking zal plaats hebben door ééne Clastie op eenmaal, dan
wel. gelijk eertijds in sommige deelen van ous land gebruikelijk was, onderscheideJl
zal worden in een voorbereidende en een afdoende onderzoeking, gemeenltjk pmc
paratoir en peremptoir examen genoemd?

Te dien aanzien nu is de Commissie van oordeel, dat dit dient vrijgelaten, en
eerst dan van overwegend belang kan zijn, indien het getal der aankomende
candidaten het getal der vacante plaatsen ging overtreffen. of ook indien pen
nog weinig voltallige Classe bezwaar moclJt maken. om de ganselle ouderzoeking
zelve te doen; voor welk laatste geval intusschen altoos de uitweg openblijft
dat de Classe de hulp van andere broederen inroepe.

2'1. Of er slechts twee Synodale Deputaten zullen worden aangewezen, om
alle examens bij te wonen, dan wel, of PI' b. v. eel! zestal zullen worden aan·
gewezen die bij toerbeurten gaan?

Waarop uwe Commissie arlvi'leert. dat een zestal worde aangewpzpn, die een
vasten rooster zullen opmaken, met overspringing van de examina in llUn eigen
Classis; en hiervoor aan te wijzen de heerell: Ds. F. P. L. C. VAN l.INGEN, Ds. J.
J. A. PLOOS VAN AMSTEL, Ds. B. VAN SCHELVEN, Dr. G. VAN GOOR, Dl'. W. GEESINK
en Dr. Mr. W. VAN DEN BERGH; met de bepaling dat geen examen zonder het
bijzijn van "Deputati Synodi" zal gehouden worden.

En 3°. Welke bepalingen zullen vaststaan voor het onderzoek Haar de leer
en de gaven?

(I) Agendum, artt. 26-29.
Art. 26. Dewijl de toelating- tot de Hedienlllg des Woords ell der SaCramelJ'

ten onverwijld voorziening verebcht, zoo wordt gevraagd: 'Welke regelen te
stellen zijn voor de onderzoekinge van degenen, die zich daarvoor aanmelden?
Alsook, of deze vergadering eenige broederti deputeeren zal, om de Clasbikale onder·
zoekingen bij te wonen, ten einde deze oHderzoekingen in de ollderscheidene
Cla'lses op een eelJparigeu voet mogen gehouden worden? En eindelijk, welk
formulier in alle Classeti aan hen, die geschikt bevonden worden, ter teekening
zal worden voorgelegd?

Art. 27. Naardien personen, die in onderscheidene Kerken of groepen van
Kerken reeds tot de Bediening wierden toegelaten en werkzaam waren, zich
voor den dienst in onze Kerkell konden aanmelden, zoo wordt gevraagd: Op
welke wijze de Classes hierin te werk zullell gaan. ten opziehte van hen die
later pas onder de Hiërarchie uitkomen; van hen die in vrtje Kerkell optraden;
en vall hen die zonder kerkelijk verbanrl den titel van Dienaren des 'vVoords
voeren?

Art. 28. Daar ook buitenlandsche Kerken onb Diellaren kunnen afslaan. zoo
wordt gevraagd, hoe men handelen zal met hell clie uit het Buitenland zich
aanmelden?

Art. 29. Is het raadzaam om thans op eenigtizins uitgebreide tichaal gebruik
te maken van het bij Art. 8 der Kerkenonle erkende re(;ht der Kerken, om ook
ongestudeerde personen uan singuliere gaven te roepen, en op welke wijze behoort
alsdan deze zaak geregeld?
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Waarop uwe Commissie adviseert te bepalen, dat de zich aanbiedenden, na
overlegging van hunne academische en kerkeluke aUestatien, onderzocht zullen
worden:

in de uitlegkllnde des O. en N. Testaments;
in de leerstellige godgeleerdheid;
in de geschiedenis der Kerk, bijzonder vau ons vaderland;
in de kennisse der Heilige Schrift;
in de ge:,;chiedeni:,; der leerstukken;
iu de practicale goclgeleerdheid en in het kerkrecht;
en voorts, dat Zlj gehouden zullen zijn te onderteekenen de formule die in

1619 is vastgesteld.
Eindelijk is de Commissie van oordeel, dal ieder moet worden vrijgelaten om

zieh aan te melden, onverschillig waar hU zijne opleiding genoot, en dat alleen
deze bepaling te maken zij, dat iemand, die geen candidaat in de Heilige God
geleerdheid is, ook zal kunnen onderzocht worden in de Nederlandsche taal, de
geschiedenis des vaderlands en de aardrtikskundo.

Op punt 27 worde geantwoord:
1. dat zij, die pas later van onder de Hiërarchie uitkomen, voor de eer:,;tko·

mende jaren zullen kunnen voh,taan met de onderteekening van het Formulier;
2. dat zij, die in de Chri:,;t. Gel'. Kerk- reed8 dien:,;t deden in hot Woord, naar

hel believen der Cla:,;si8 óf op ond81'ieekoning van het Formulier, zonder meer, óf
met nadere onderzoekinge kunnen worden toegelaten;

en 3. dat bij degenen, die van andero Kerken van minder vaste formalie
mochten overkomen, zal geëischt worden het bewijs van hunne gereede ordening,
en dat het aan de Classis vrij zal staan, deze óf nader te onderzoeken. ófbijaldien
hunne gaven 8ingulier bleken, hen toe te laten op grond van art. 8.

Dit een on ander altoos in afwachting van de onderhandelingen met deze
Kerken. Overmits, zoo deze Kerken onder onze Clas:,;is komen, het af zal han
gen van de onderhandelingen over deze toetreding, of bij hen in dienst zijnde
leeraren zonder nadere onderzoeking of onderteekening zullen worden erkend.

Eindelijk :,;tolt uwo Commissio voor, dat in geen dor drie bovengenoemde
gevallen gehandeld worde zonder consent van de zes Deputati Synodi.

Op punt 28 stelt uwe Commissie voor te antwoorden:
Uit het Buitenland komende personen zullen, zoo zij reeds Dienaren waren,

opening hebben te doen aang'aande hunne ordening, en voorts in colloqltlum doctltm
door do "Deputati Synodi" worden onderzocht. Is dit geschied, dan zullen de
Classen hen zonder nadere onderzoekinge kunnen toelaten, mits zij het Formulier
onderteekenen.

En eindelijk op pnnt 29 worde geantwoord als volgt:
De bepaling van art. 8 der Kerkenordening is geen uitvlucht, om in een

tijdelijk gemis van leeraren te voorzien, maar een eerbiedigen Ivan Gods vrijmach
tige genade, om ook zonder studie aan enkele personen zóó bijzondere gaven van
kennisse des Woords, van kennis:,;e van geestelijke nooden, van toepassing des
WOOl'ds en van welsprekendheid te verleenen, dat Hij, buiten alle menschelijke
berekening om, dezulken blijkbaar aan Zijne Kerk schonk als getuigen en ver·
troosters der zielen, van wier aanzijn in de Kerken deze alsdan profijt mogen en
behooren te trekken.



(was getJ A. KUYPER, Rapporteur.

ART. 43.
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En overmits de Heere in de schenking dezer gaven vrijmachtig is, zoo kan
het zijn, dat Hij juist in tijden van gebrek aan lang voorbereide leeraars, Zijne
Kerken met zulke personen wil te hulp komen. Zij vallen eigenlijk niet onder
de categorie der leeraars, maar meer onder die der profeten des N. Verbonds.

Ook thans hebben onze Kerken alzoo, bij die gebleken behoefte aan Bedie
naren des Woords, om te zien, of het den Heere ook beliefd heeft ons op deze
wijze te hulp te komen. Opdat echter de verlegenheid niet voor singuliere gaven
Gods doe aanzien, wat welbezien dien naam niet verdienen zou, zoo stelt uwe
Commissie voor:

1. dat in den regel niemand zich als zoodanig zelf zal kunnen aanmelden;
2. dat alleen zij in aanmerking zullen komen, die eene verkiezing van eenige

Kerk hebben;
3. dat, zoo eene Kerk zulk een broeder, als bezittende haars oordeels singuliere

gaven, aan de Classis voordraagt, de Classis hem onderzoeken zal:
in de kennisse der Heilige Schrift;
in de leerstellige godgeleerdheid;
in de vaderlandsche kerkgeschiedenis;
en in het gereformeerde kerkrecht;
en voorts onderzoekinge zal doen naar zijne gave, om niet slechts eene

stichtelijke toespraak te houden, maar om het Woord te bedienen en toe te pas
sen; alsmede naar zijne welsprekendheid.

Eindelijk zal de Classis hem een tijd lang in het privé laten proponeeren, en
voorts met hem handelen zooals zij bevinden zal stichtelijk te wezen.

Dit alles evenwel onder medewerking van twee Synodale Deputaten, als
boven genoemd.

Bij de beraadslagingen over dit rapport wordt de aandacht er op
gevestigd, dat de toelating tot den dienst des Woords en der Sacramen
ten slechts geldt met betrekking tot de roepende Kerk, zoodat, hoewel
het kerkverband de wederzijdsche erkenning der dienaren in hun ambt
door de Kerken onderling medebrengt , toch aan de andere Kerken moet
vrijgelaten blijven, voor zich zelve eene vernieuwde onderzoeking van den
Dienaar bij de Classis voor te stellen.

Overeenkomstig het advies der Commissie op Art. 26 wordt door de
vergadering besloten.

ART. 44.

Na eenige discussie wordt insgelijks door de vergadering conform het
advies der Oommissie over de Artt. 27, 28 en 29 besloten.

ART. 45.

De praeses noodigt nu Dr. G. VAN GOOR uit, het rapport der Commis
sie van advies over Artt. 30-33 van het Agendum voor te dragen I). Dit
rapport is van den volgenden inhoud:

J) Agendum, artt. 30-33.
Art. 30. Oordeelt de Vergadering, dat het goed zou zijn, in dezen nood der
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Over Art. 30. Bij den schreienden nood der Kerken acht uwe Commissie
u te moeten adviseeren, om zekere helpers aan te stellen, die als "oefenaars"
zouden kunnen optreden, doch wier aansteliing zou moeten geschieden door de
Clas"is, en na examinatie hunner gaven van wege de Classis, die mede hun
werkkring regelt.

Waf A1·t. 31 aangaat, zou voor de toekomst het bevorderen der godgeleerde
studiën van \'I'ome en geschikte jongelieden dringend aanbeveling verdienen, in
aansluiting aan Art. 19 der Kerkenorde. En voor het heden zou het in ATt. 32
voorgestelde, mits deze zaak Classikaal behandeld worde en voor zoover eenige
Classis hierbij hulp \Taagt, zeer de overweging verdienen, omdat dan zoowel de
kerkenike qualificatie als de kerkelijke afvaardiging tot haar recht komen. De
regeling en uitvoering van deze zaak worde verzocht aan de Classen van Am·
sterdam en Rotterdam in onderling o\·erleg. De naam" Oefenaar" zal ook hier
de beste zijn, al" in de historie gegrond en niet zoo licht voor misbruik vatbaar
als het tot hiertoe gebruikte "Evangelist". Voor den dienst der Sacramenten
worde uit eene der genabuurde Kerken een Dienaar des 'Voords afgevaardigd,
daar "reizende predikanten" én bezwaarlijk te vinden zijn, én geheel buiten het
verband met eene plaatselijke Kerk staan. Aan zulk een predikant zou dan het
consulentschap ziji1 toevertrouwd.

Kan ook deze hulpverstrekking vooralsnog slechts onvoldoende zijn, dan
worde de toevlucht genomen tot het in Art. 33 genoemde lezen eener predicatie.
Om voor degelljke predicatiën te zorgen, wijze het Com'ent een drietal Deputa
ten aan (voorgesteld de BB. Ds. B. VAN SCHELVEN, Ds. N. A. DE GAAY FORTMAN
en W. KUHLER WZN.), die eene geregelde volgreeks verschaffen. Dit voorlezen
zal, na behoorlJjke voorbereiding', moeten geschieden onder toezicht van den KeI'
keraad, door een lid van den Kerkeraad of een door hem aan te wijzen lid der
gemeente. In dit laatste geval opene een ouderling den dienst en doe de gebe
den. Wat aangaat het opleggen van den zegen, blljve men bij het dusver gevolgde
gebruik, tot eene Synodale beslissing genomen zij.

(was get.) G. VAN GOOR, RapporteuT.

ART. 46.

B~j de bespreking over het advies op Art. 30 van het Agendum wordt

Kerken, zekere hulpdienaren aan te stellen, die als "Evangelisten," "Catecheten"
of Zendeling-leeraars konden optreden '?

Art. 31. Daar het meerendeel van de ontkomene Kerken thans niet voorzien
i" van het vereischte getal Bedienaren des IVoord8, zou wordt geHaagd, wat ge
darm kan worden, om nidelijk aan dezen nood te gemoet te komen?

Art. 32. En in het biizonder, of het \ven"whellik zij te achten, dat eene lUst
der vacante Kerken \\'orde opgemaakt, en door de gTootere Kerken, op de rij af.
geqmthfieeerdo "Oefenaars", "UaterlIeten", "Evangeli"ten" of .. Zendeling-Ieeraars"
Haar deze vacante Kerken gezonden worden'? En zoo ia, aan wie de vergadering
de regeling en llit,yoering hiernm opdraagt '?

Ar/. i:l3. Of de \'ourlezing van eenD predÏl'atie niet zoo zij in te richten. dat
eenige deputaten in la"t krijgen, de vaeante Kerken te voorzien van eene goede
volgreek'> degelijke en wel gefundeerde predicatiën? ,'('elke regelen voor de goede
ui1"voering van zulk lezen te ge\'en zijn? En door wien, bijaldien zulk lezen door
iemand buiten den Kerkeraad gesehiedt, de dienst te openen. de gebeden te doen
en de zegen op de gemeente zij te leggen '?
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er op gewezen, dat de Heere aan zijne Kerk eene ambtelijke genade en
een profetische genade geschonken heeft; zoodat de dienaars des Woords
en de oefenaars ieder lmnno eigene ropping hebhen. De Kerk kan de beo
diening des Woords niet mü.;sen, al ,vord1 z\i uuk dour oefeningen gesticht.
De vergadering bpsluit eonform het ad vips.

ART. 47.

Het advies der Commissie over de Artt. 31 en 32 wordt besproken
en door de vergadering tot haar besluit gemaakt.

ART. 48.

De praeses stelt de behandeling van Art. 33 uit tot na de pauze en
schorst de I'ergadering.

ART. 49.

're één ure heropent de praeses de n,rgadering, deelt mede, <lat de
gedeputeerden van de Kerken van \VinsulJl, KuilenlJUrg, Naarden en Kieuw,
vennep en eon der gedeputeerden I'an de Kerk van HWaard, benevens de
gedeputeerden uit de Classis Gouda verlof verzoeken na afloop dezer zit·
ting te vertrèkken, en stelt 1'001' dit yerlof te verleenen. waartoe de
\'ergadering besluit.

ART. 50.

Bij de behandeling l'all het ad I'jes der Commissie over Art. 33 van
het Agendum, wordt breedvoerig \'an gedachten gewisseld over de vraag,
of -- b\i ontstentenis van een dienaar des Woonis - een ouderling ook
be,'oegd is den zegen op de gemeente te leggen. Het einde van deze
b8sprekillg is, dat, wat aangaat hp[ uibpreken \'an (kn zegen. men zal
blijven b\i hetgeen in de Kerken gebruikel\ik is, tot op de beslissing van
eene Synodale vergadering. Met dien ,'erstancle besluit de vergadering
COnfODll het rapport der Commissie.

ART. 51.

Vervolgens stelt de praeses aan de orde: de behandeling van de
Artt. 34 en 83 1) van het Agendum, met het advies der Commissie, waar·
van Ds. H. W. VAN LOON mededeeling doet. Dit rapport luidt als volgt:

1) Agendum, artt. 34 en 35.
Art. 34. Of het niet dringend noodzakelijk is, allenvege ten eerste de predi'

('atie van den Catechismus te hervatten en gereg'eld de Cate('hisatiën voort te zetten?
Art. 35. Aangezien zich bij de bediening' van den H. Doop en van het H.

Avondmaal thans vele ongeregelde verhoudingen \'oardoen, zoo wordt gevraag'd.
welke geûragslijll de \'ergadering oordeelt, dat hierbij te volgen zij; en in ver·
band hiermede, hoe te handelen ZIj met de discipline en met het uitreiken van
attestatiën?
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Oeer Art. 84. Dringenct nooctig i" het, in alle Kerken de predicatie van den
Cateehicml\l& je hervatten of voorl te zetten. De kerkeracten hebben overeen
komslig de Kerkenorde te zorgen. dat op eIken Zondag, des namiddags of fles
avoncts, zoo mHar eenigl>zins mogelijk, de fltukkon van onze religie, naar den
leidclraacl van den Cateehisl1lw; verhandeld worden.

Wat de catedlisatiën betreft, deze dienen geregeld g'ehonden te worden. B\j
gemis V:in een dienaar des Woords zijn de ouuerlingen, die de gave hebbell om
te olHlenvij%en, daartoe allereerst geroepen. Geoorloofd is het om, in overleg met
de Cl:issis, zoo noodig een ander bekwaam man tot dezen arbeid aan Ie stellen.
Ah leerboeken gebruike men den Catechismus of het Kort Begrip. Willekeurig
invoeren van andere vraagboeken leidt tot veel kwaad. B~j het onderwijs in de
BUbelsehe ges0hiedcnis voor kleine kinderen ZÜn aan te bevelen de boekjes van
Borstius en van Kessel.

Overgaande tot de behandeling van Art. :35. sta op den voorgrond, dat iecter
li(1 der Kerk recht heeft op den Doop voor zijlIe kinderen, en na afgelegde ge
loofsbelijdenis op (len toegalIg toL hel Heilig Avondmaal. Geen kind mag onge
doopt hJijvcn, omdat de ouders hunne roeping verzuimdcn of in zonde vielen. De
kerkeraad kali doopg'cluigen cii-:when, wanneer bij de ouden; alle waarborg ont·
hreekt dat zij de helofte zullen houuen. Kunnen de ouders geen getuigen aan
wijzelJ, dan treeut de kerkeraad als zoodanig op en belast zich met deze taak.
Doopouders, die zich nog niet hebben aangemeld om tot het Heilig Avondmaal
te worden toegelaten, worden vermaand zulks te doen, terwijl gevallenen tot
opre<:ht berouw worden opgewekt

Waar de Kerk reeds rloleerenu optrad, zal niemand zich voor de bediening
des Doops naar elders wenden. Hierbij mag de vraag geen invloect oefenen, of
het Hervormd Genootsdmp den Doop erkent of niet. Sedert de Kerken in ver·
band zijn opgelreden, kan niet geduld worden, daL de geloovigen den Doop vragen
voor hUlJlJe kinderen in eelJe plaatseltjke Kerk, die nog niet tot reformatie over
g'mg, tenzij hierin spoedig verandering te wachten zij. Ztj hebben zich te wenden
tot de genabuurcle Kerk. De Classe zorgt voor de geregelde bediening der Sacra
menten in de vacante Kerken. Uitstel van den Heiligen Doop is afkeurenswaard.
De Doop, door leeraren bediend die korkel\jk geroepen zijn, moet worden erkend,
maar deze ook alleen. Tot hel Heilig Avondmaal worden toeg'elaten allen, die
door de opzieners onderzocht z\jnde, openlijk bel~jdenis des geloots hebben afge
legd of met attestatie van elderr:; zijn ingekomen. Zoogenaamde attestatiën van
genoot&chapskerken kunnen bI echts dienst doen als bewijzen van lidmaatbchap.
Men legge de tweede doopvraag Lel' beanLwoording voor aan hen, die zulk een
bew\js van lidmaatschap indienen. Na onderteekening worden zij in het lidmaten
boek ingeschreven. Ingevolge de KerkenOl'de zal in iedere Kerk minstens zesmaal
in het jaar, en niet op den Goeden Vr~jdag, het Heilig Avondmaal bediend wor·
del1. Of de gemeente op dien dag zal i:!aamkomen, wonle aan de prudentie van
de kerkeraden overgelaten.

Vooral in deze dagen, na de tuchteloosheid die jarenlang heerschte, worde
de censuur met de grootste omzichtigheid geoefend. Gedurig en teeder vermaan
moet aan de toepassing van de tuchtmiddelen voorafgaan. Geen lid van den
kerkeraad op zichzelf, maar de raad der Kerke in zijn geheel moet in deze han
delen. De leden der Kerk zullen herhaaldelijk vermanen, eer zij elkander bij den
kerkeraad aanbrengen.

(was get.) H. W. VAN LOON, Rapporteur.
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ART. 52.

Bij de beraadslaging over dit rapport ;vorden onden,chcidene quaeshen,
die zich ten aanzien van de daarin behandelde punten thans voordoen,
voorgesteld en beantwoorci. En daarna wordt uvereenkomstig het advies
der Commissie door de vergadering besloten.

ART. 53.

De praeses stelt thans Deel VIII, Artt. 36-38, van het Agendum J)

aan de orde, handelende Van de Berlitning der Brmnh!lrtigheül en het

Onderwijs det· jeugd in de Scholen.

Het rapport der Commissie over de Artt. 36 en 37 wordt tot den
volgenden dag uitgesteld. Over Art. 38 wordt haar advies nog in deze
zitting door Dr. W. GUSINK uitgebracht. aldus luidende:

Uwe Commissie, benoemd om rapport uit te breugen over Art. i38 "Onderwijs
der jeugd in de scholen". heeft de eer u het volgende voor te stelleu:

1. Bij de bespreking van deze zaak zich te "tel1eu op hetzelfde uitgclllgbplUlt
dat in dezen door de Commissie voor de Agenda gekozeu is, dool' het Ouderwijs
van de jeugd in de scholen te breugen onder helzelfde hoofd als "Bodiening der
barmhartigheid".

2. Uit te spreken, dat de vraag zelve dUb ook teredli van hel begiubel uitgaat,
dat op de ouders de verplichting rust voor bet ouderwijs lUlllller kiudereu te
zorgen, en van het feit, dat niet alle ouden, daar geldelijk toe in staat zijn.

3. Zij meent mitsdien, dat het de taak der Kerken is, die ouders geheel of
gedeeltelijk geldelijk te gemoet te komen.

4. Vasthoudend aan het Gereformeerd begin"el "de vr\je bchaal", acht ziJ de
stichting van kerkelijke scholen niet gewenscht.

5. Zij adviseert, dat de kerkeraden mel de besturen del' HUe scholen tot eene
contractueele regeling komen, waarhij aan de kerkerallen toeziuht op den gePbt
van opvoeding en onderwijb in de sdlOlen wordt toegeslaan ; en bijaldien die
geest blijkt overeenkom"tig de Gereformeerde begin"elell te zUn, erkennen zij

J) Agendum, artt. &3-&-l.
Art. 36. Naardien in de mee"le Kerken al heL geen voor hel onclerhoml der

meer behoeftige gemeenteleden wierd saamgebrauht, ons tham; door overmauht
onthouden wordt, zoo wordt gevraagd, op welke w\jze door onze Kerken in de7.en
nood van armen en behoeftigen, van weduwen en weezen, van ouden van dagen
en kranken, van blinden en dooven, en met allerlei gebrek bezouhten moet
worden voorzien?

Art. 37. Ten einde te verhoeden, dal navolging van de vroegere Hieraruhisclle
sleur het werk der Barmhartigheid niet weêr in doodsuhe, OlIgeestelijke bedeeling
doe ondergaan. zoo wordt gevraagd, wat ie doen zij, om dezen arbeid weêr in
overeenstemming met Gods Woord te brengen, en heter dan dusver eene vruuht
te doen afwerpen voor de oplossing der sociale vraagstukken?

Art. 38. Overmits niet alle ouders in staat zijn, zelven in de Christelijke
opvoeding en de onderrichting hunner kinderen te voorzien, zoo wordt gevraagd,
wat door de Kerken gedaan kan worden vaar het openstellen van gelegenheden
tot het verkrijgen van Christelijk onderwijs en in hoeverre de Kerken zich hier·
mede hebben in te laten?
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die scholen als bruikbaar voor de kmderen der gemeente, onverschillig of de on
derwijzer tot de Synod. Herv., Chr. Geref., of Ned. Geref. (doleerenden) behoort.
Uwe Commis,;ir meent, dat hiermede tevens z<ll voldaan z\in aan den wenscll der
Kerk van Reeg, die het voorstel imond, dat "het Synodaal Convent den Kerkeraden
advbeere, om aan de hef,turen der VrUe Christelijke 8cholen in hUline woonplaats
het recht te vragen van toezicht op rIl' godsdif'llstige richting van het onderwijs;
opdat zij ct. met volle V'rijmoedigheirl de re('htzirmig- beVOlldelJ SdlOlen le krachti
ger kmmen stelmen'; b. kettf'rij voorkonwn ell tegf'nf,j aan; c. mogelijke broeine:oten
van remonstrant isme, nwt hodisme, perfeetionisnw, enll. olltdekken ell tegem,taan."

6. VenIer meent uwe Commif,sie, dat op groml van punt ·t het stiehlen van
Dracollies holen behoort te worden nagelaten, te mee wijl zulke scholen aan
leiding geven tot eene ong-ewens('hte splitsing tusbclien hedeelden enniet-hedeelden,
en ook tot eigenaardige mi",hruiken ; dat eeh ter, zoolang de Hiërarchie zulks niet
belet, er geen bezwaar be.,;taat tegen het gebruik maken van de bestaande Diaco
nieseholen.

7. Eindelijk meent uwe Commissie, dat het optreden der Kerken in de prakt\ik
zieh in deze zal hehhpll te brpalell tot het ",lichten van bupplelie-folJCben, welk8
eigenaanlig als afzollderhjke IOlJCbell door diakenen moeten beheerd worden.

(was get.) W. GEESINK, Rappol'tCllI'.

Na eenige lwraéublagmg over de in (ht rapport behanrlelrlc punten

aanteelt de vergadering, dat eene hp::,li:--sing in (lpzen iol de Synodale ver

gadering van het volgemle jaar moet worden uiLgesLdel, elaar de tijd llU

onthreekt om dit helnngrlikc onderwerp nanr eisdl tE:: hehamlelcn.
}Iede wegens heL vergevorderde uur wurdt (lc vourt '~ctting der beant

woording van dl; ingezonden particuliere vragen LoL den volgelldcn dag

uitgesleId.

ART. 35.

K<lllai nog verlof verleend is aall de afgevaan1Jgckn (lt'r Chlh",en

Franekcr en Leiden om lllUrgcll mIddag, en aall die der Classe Alkmaar
om heden avollll te verLn:kkell. sluit (le praeses de vergadering meI

hei gebeel.

VRIJDAG 1 JULI.

ART. 5ö.

De vergadering w0nlt door dell praeses geopend met het gebed en

hel lezen van Openb. H, 12-29.

ART. 57.

Verlof om nog voor de sluiting der vergadering te mogen vertrekken
wordt gevraagd en ver,kregen door de afgevaardigden der Kerken van
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Arnhem, Dokkum Augustinusga en Akkerwoude J en door een der afge
vaardigden van de Kerk van Gerkesklooster.

ART. 58.

Het rdpport der Commiësie van pl\leadvleë over ArLt. 36 en 37 van
het Agendum} tot heden uitgesteld (zie boven Art. 53), wordt th:ms door
den praeseë aan de orde gesteld, en bU monde van Dr. W. VAN DEN BERlTH

mtgebracht, als volgt:

Uwe Commissie is benoemd tol, praeadvÏ<'s over de beantwoordiug van Artt.
36 en 37 van hel, Agendnm van het Convent, betreffende "de praktijk der harm
hartigheden in lle' Gereformeerde Kerken, htizollller door middel van diaconHm,
vooral nu aan velen nezer door ovennadlt onthoudeu wordt, hetgeen voor de
armen der Kerk is sdllitJngebracht." Bij die beantwoordiug sta voorop de weder
vraag, of ook hel, inhonden vau diakonale goederen zon kllllllen worden beschouwd
als eeu getuigenis des IIeereu tegen jarenlangen ongeestelijken, machillalen of
ten minste zeer onvoldoendell arbeid. Zeker is opwaking alleen mogelijk uit
Christus, onzell eenigell, bannharLigell IIoogepriesLer, die meL zijn bloed ook de
zondell Zijner Kerken bedekke, door den Heiligen Geest in do halten werkt en
Zijne dienaren in de padell der gerechtigheid en harmhartigheid doet wandelen.

De Commissie acht het wenschelijk, bij de beantwoording der hedoelde arti
kelen eersL de aandacht te vestigen op Art. 37 en daal'lla op Art. 36, en alzoo te
wijzell, eerst op de roeping del' Kerken in de praktfjk dC/' barmhartigheid en het
verval daarvan, vervolgens op de middelen tot reformatie der KCI'ken, ook in dit
opzicht.

T.

Roeping der Kerken in de praktijk der barmhartigheid en
verval daarvan.

1. De barmhartigheld OVBr nooddruftigen, verwaarloosden en ellendigen is
niet :olechts de roeping der diaconiën, maar in de eerste plaats van tamilien, beo
kenden en geloovigen der plaatselijke Kerk.

2. De roeping der diaconie is, niet slechts voor de armen en ellendigen te Zal"

gen, maar ook de genoemde organl;n der barmhartigheid tot be/IJltstzfjn AI! werk·
zaamheid te brengen,

3. In zooverre than;, de Overheid nog de armenzorg aau ZIch trekt, ib dit
eeu getuigeuis tegeu de Kerken iu hare verschillende organeu, en moet slebel·
matig beproefd worden de armenzorg der Overheid overbodig te maken. op der·
gelijke wijze als dit op lIet gebied van helouderwijs geschiedt.

4. In zooverre vereenigingen en :otichtingen buiten verbamI met de Kerkeu
en hare organen voor de ellendigen zorgen, moet met schuldbelijdenis wegens
lIet jarenlang plichtverzuim diL verschijnsel beschouwd en blootgelegd worden,
en het gebrek minder gezocht worclOll in ollvolcloonde geestelijke ofliclIamelijke
verzorging, dan wel hierin, dat op deze wijze de plaatselijke of persoonlijke
barmhartigheid braak blijft liggen, of zich oplost in samenbrengen van gelden
en goederen.

5. Tot de bestaallde fouten der diaconie behooren:
a. gebrek aan opleiding voor het diakonaat;
b. het bijna uitsluitend bestrijden van de gevolgen, meer clan van de oorzaken

der ellende;
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c. het bedeelen meer dan het bezoeken, verzorgen en vertroosten der nood·
dmftigen, terwijl deze menigmaal als eene soort paria's beschouwd worden, waarom
zelfs de zoogenaamde diaconie-scholen en armen·kerken een valseh beginsel ver·
tegenwoordigen;

d. beperking van den arbeid tot slechts enkele soorten van armen of beroofden.
terwtil juist het meest ellendige aan zichzelf overgelaten wordt;

e. gebrek aan verband met bestaande plaatselijke vereenigingen en stich
tingen, en tusschen de verschillende diaconiën in classis en provincie onderling.

H.

Middelen tot Reformatie.

1. Eene gewichtige roeping ligt bij de bedienaren des Woords. Zij hebben
in de bediening des WoOl'ds, in de gebeden en bij afkondiging der coJlecten, zoowel
als in bijzondere voorkomende gevallen van ellende, de nooden bloot te leggen,
de eischen en beloften van God in Zijn Woord te herinneren, en de barmhartig-·
heid als een der voorname kenmerken eener levende Kerk aan te wijzen. Psalm
41: 2: Welgelukr:alig is hij. die zich 1'eTstandigli(jk gedmagt jegens eenen ellendige __
de Heel'e zal hem bevl'i(jden ten dage des kuxwds. Matth.5: 7 : Zalig zijn de bat'mhal'
tigeli, want hun zal bal'mhaTtigheid geschieden. Matth. 25: 34 en volgende verzen.

Vervolgem; hebben de predikanten in de kerkeraadsvergaderingen ook de roe
ping der Kerk en diaconie in deze zaak te bespreken, en te overwegen, in
hoeverre z~j bij wekelijksche of maandelijksche bedeelingen tegenwoordig hebben
te zijn.

2. Predikanten en ouderlingen hebben bij huisbezoek er op te letten, in hoe·
verre hulp van diaconie of andere organen der barmhartigheid noodig zij.

3. B~j voorkomende gevallen van armen, ouden van dagen, kranken, verwaar
loosden en gebrekkigen, moeten de diaconiën aJlereerst werkzaam zijn, om te
onderzoeken, in hoeverre familiën of andere particulieren in den nood kunnen
voorzien. Het Toorreckt, barmhartigheid te oefenen, worde door de genade onzes
Gods op het hart gedrukt.

4. Als middelen tot samenbrengen van gelden, voor zooverre de diaconie
moet optreden, worden genoemd:

a. coJlecten, niet slechts in de kerk, maar ook aan de huizen, niet aJleen
voor de armen in het algemeen, maar ook voor b~jzondere soorten van eJlen
digen, als krankzinnigen enz.

b. verband met plaatselijke aalmoezeniers en diakonessen van verschillende
soorten, volgens Art. 26 der Kerkenorde, opdat noch de verborgen armen, kran·
ken, eJlendigen onverzorgd blijven, noch de onbescheidene armen dubbel onder
stand bekomen;

c. het bezoek ook aan meer gegoeden, om in bijzondere gevallen ondersteu
ning te vragen. wanneer de toelagen dpr diaconie en de opbrengst van co1Jecte
ontoereikend zijn;

d. ook vooral met het oog op weduwen en weezen, worde een gedragslijn
gevolgd, waarbij de diaeonie wake tegen vel1neerdering van eigen kapitaal, opdat
zij geheel instrument blijve van barmhartigheid.

5. De diaeoniën hebben de nooddruftigen niet "lechts te bedeelen, maar ook
te bezoeken; ook middelen te zoeken tot voorkoming van ellende, door het zoeken
van arbeid voor werkelooz,;ll enz. \Vekelijksche samenkomsten, om met aanroe
ping van den Name Gods van de zaken. het ambt betreffende, te handelen onder
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opzicht van de dienaren des Woords, volg'ens Art. 40 der Kerkenorde, zijn ook
wenschelijk,

6. Ook met het oog zoowel op de oplossing' der sociale kwestie als op dp
gemeensrhappelijke verzorging van blinden, doofstommen, krankzinnigen enz.,
is wensrhelijk: het rIassikaal en provinciaal samenkomen van diaroniën, waarbij
onder leiding van leeraars hesproken worden:

a. de maatschappelijke toestanden, de oorzaken pn de geneesmiddelen der
ellenden;

b. de stichting of het onderhoud van bedoelde stichtingen voor rIassis of
provincie;

c. in hoeverre arme diaconiën donr r~jkere kunnen gesteund worden.
7. Gereformeerde stirhtingen zijn te ondersteunen, zoolang niet op kerke

lijke wijze gezorgd is voor nooddruftigen of verwaarloosden, daarin verpleegd,
terwijl gearbeid worde, dat genoemde ;;;tichtingen in verband met de Kerken
komen.

8. Voor de opleiding tot het diakonaat zouden jongelingen gehrnikt kunnpn
worden, die ook practisch moesten geoefend worden.

9. Geestelijke zonden mogen niet met inhouding van lichamehjken onder
stand gestraft worden, en evenmin mogen aan bedeelden kerkellike voorrechten
onthouden worden.

10. Ook VOor mannelijke en vrouwel\lke Ireemdelingen die doortrekken, in
dienst treden, of tijdelijk verbl~jf honden, worde gezorgd door de dbeonie, in
zooverre particulieren daarvoor niet gevonden worden.

11. Wenschelijk is een geschrift, waarin de roeping der diakenen in het
bedienen van de tafelen der barmhartigheden naar Gods Woord en de gesehie
denis der Gereformeerde Kerken beschreven wordt. Tot het opstellen daarvan
worden aangezocht: Ds. N. A, DE GAAY FORTMAN te Amsterdam en Ds. H.
HOEKSTRA te Utrecht.

Mag op deze wijze de arbeid der diaconie uit z\jn voor de armen en het ambt
beide vernederend karakter door de genade des Heeren worde opgebeurd, dan
wordt niet slechts reddend maar ook getuig'end tegenol'er de maatschappelijke
zonden en ellenden opgetreden, en teYens eene oplossing der maatschappel\ike
vraagstukken bevorderd.

Ga daarmede gepaard, dat de gelool'igen en ambten in de Kerken niet langer
ah; de priester of Leviet de door moordenaar;;; uitgetogen maatschapp~i voorb\i
gaan, maar zich er over ontfermen, olie en w~in in de wonden gieten en daar
mede ook zelven weder geesteluk opleven.

Ten slotte acht de Commissie het wenschelijk, dit rapport te doen drukken,
en aan alle diaconiën onzer Kerken toe te zenden, opdat het aanleIding tot
bespreking geve in elke Kerk.

De Heilige Geest geve daarbij bijzonder den dienaren des Woords, voor oogen
te stellen, zoowel de heerluke beteekenis en uitgebreidheid ab de gezegende
ITucht der barmhartigheid tegenover de noodliruftigen en ellendigen, gel~jk deze
onder de heerschappij lier wetten van lien Heere aan hrael gegenm, en in den
bloeitu[] der Kerken van den Pinksterdag en in latere dagen aan het licht treedt.

ho g.) W. VAN DEN BERGH, RappoTteur.

ART. 59.

Na eenige discussie wordt dOOl de Yergadeül1g lYel1sLhelijk geacht,
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dat ter gezette behandeling van dit belangrijke onderwerp eene algemeene
samenkomst uit de diaconiën onzer Kerken gehouden worde. Met die
bedoeling wordt het rapport nu aangenomen; onder bijvoeging in § H,
punt 11, van den naam des rapporteurs; en met opdracht aan de drie
alzoo benoemde deputaten, om te zorgen voor de samenroeping en leiding
van een Diakonaal Congres, nog in den loop van dit jaar te houden, en
waarbij zij gemachtigd zijn ook adviseurs uit te noodigen, zoo noodig
zelfs van buiten onze Kerken.

ART. 60.

In behandeling komt nu Deel IX, Artt. 39-42, van het Agendum 1):

Van de ~titwendige aangelegenheden; waarover uit naam der Commissie
van praeadvies door Ds. F. LION CACHET wordt gerapporteerd.

Na uitvoerige gedachtenwisseling wordt dit rapport, dat op voorstel
der Commissie voorloopig nog niet openbaar' gemaakt wordt, door de
vergadering aangenomen.

ART. 6l.

De praeses doet mededeeling van een telegram van Ds. J. VAN MANTGEM,
predikant bij de Christelijke Gereformeerde gemeente te Harderwijk, hou
dende betuiging van hartelijke sympathie, vooral met het besluit over
Deel IV van het Agendum (zie boven Artt. 31 vgg.); en schorst daarna
de vergadering voor een uur.

ART. 62.

Nadat de vergadering te één ure door den praeses heropend is, wordt
aan de beide afgevaardigden van de Kerken van Aalten en van St. Anna
Parochie en uit de Classis Walcheren, en aan een der afgevaardigden van
de Kerk van Groningen en uit de Classen Brielle en Leeuwarden, op hun
verzoek toegestaan, nog vóór het einde dezer laatste zitting te vertrekken.

ART. 63.

Aan de orde van behandeling is Deel X van het Agendum: Verhon
ding tot de Kerken of deelen van Kerken, die nog onder de Hiërarchie bleven.

1) Agendum, artt. 39-42.
Art. 39. Op welke wijze is, zoolang onze Kerken doleerende blijven, de rege·

ling der uitwendige aangelegenheden te ordenen, opdat misbruik en onzekerheid
voorkomen worde? Zal deze regeling plaatselijk zijn? Zal zij doorgaan onder
den gelijkluidenden naam: De Kerkelijke Kas? Naar welke model-statuten?

Art. 40. Zal uit deze plaatselijke Vereenigingen eene generale deputatie ge
kozen worden, om de zaak der Gemeene-Kas te regelen en uit te voeren?

Art. 41. Zal uit deze Gemeene·Kas eene bijdrage betaald worden voor elk
predikants-tractement, of alleen hulpe geboden worden aan noodlijdende Kerken?

Art. 42. Zal deze Gemeene·Kas tevens de zorg ter hand nemen voor weduwen
en weezen van predikanten en voor emeriti?
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Over Artt. 43-46 I) wordt van wege de Commissie door :MI'. TH.
HEEMSKERK rapport uitgebracht. Nadat over den inhoud gediscussieerd is
en onderscheidene vragen gedaan en beantwoord zijn, wordt het rapport,
dat evenals het vorige op voorstel der Commissie nog niet openbaar wordt
gemaakt, door de vergadering aangenomen.

ART. 64.

Aan de H.H. MI'. L. W. C. KEUCHENIUS, Prof. Jhl'. Ml'. A. F. DE
SAVORNIN LOHMAN en Mr. TH. HEEMSKERK, die vooral op dezen dag de
vergadering met hunne adviezen gediend hebben, wordt in haren naam
door den praeses dank betuigd. Hierbij wordt nog medegedeeld, dat de
de drie heeren, die met hen als rechtsgeleerde adviseurs waren uitge
noodigd (zie boven blz. 20), volgens Jaarvan ontvangen bericht verhinJerJ
waren de vergadering bij te wonen.

ART. 65.

De Brs. Ds. J. J. A. PLOOS VAN AMSTEL en Ds. J. C. tlIKKEL, afgevaardigd
door Je Kerken van Reihmm en van Hijlaard, ontvangen verlof toL vertrekken,
met den dank der vergadering voor de goede diensten die zij in het
moderamen bewezen hebben.

ART. 66.

Wordt overgegaan tot Je behandeling van het voorstel der Kerk van
Leiderdorp, den 29 Juni ingediend (zie boven Art. 32), uitdrukkende "het
verlangen van die Kerk, dat, in aansluiting aan de belangrijke circulaire
onlangs uitgegaan van den Kerkeraad te Voorthuizen, door het Syno
daal Convent een dag van dit jaar worde bepaald om door al onze Kerken
te worden afgezonderd tot een Dank-, Vasten- en Bededag ; - dat daartoe
worde aangewezen een gewone werkdag, b.v. in de maand September, of
wanneer de vergadering het be::lte. oordeelt; - en dat de uitnoodiging
tot het houden van zulk een Dank-, Vasten- en BedeJag ook worde gericht
aan die Gereformeerde broeders, die reeds vroeger Lot kerkelijke regeling
geraakten".

Over dit voorstel wordt door de Commissie van praeadvies, bij mouJe
van Dr. A. KUYPER, aldus gerapporteerd:

Ij Agendum, artt. 43-46.
Art. 43. Op welke wijze zal door de ontkomene Kerken de groote recht::,vraag

over het recht op den historischen titel der aloude Gereformeerde Kerken dezer
landen voor den rel.5hter gebrdcht worden?

Art. 44. In welko positie hebben de ontkomene Kerken zich te plaatsen tegen
over het Rijk ten opzichte van het Landstractement?

Art. 45. Op welke wijze zullen de ontkomene Kerken waken voor het rocht
der Kerken op hare kerkelijke goederen?

Art. 46. Op welke wijze zullen de Bedienaren des Woords hun recht doen
gelden op de weduwfondsen, waarin zij dusver bijdroegen?
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Uitgangspunt bij de beantwoording dezer vraag ztJ:
1. dat het houden van Dank·, Vast· en Bededagen een der heerl1jk"te overleve·

ringen is van de practtik onzer Gereformeerde vaderen en dies ook ons op
het harte moet wegen;

2. dat hij het wegvalleu van de bemoeiing der Overheid ten deze, omgezien dient
naar een ander middel, om, de tijden en gelegenheden daartoe dringende, zonder
verwarring, op eenparigen voet en tot de meeste stichting der Kerken tot
het instellen van zulk een dag te kunnen geraken;

3. dat de aard en het karakter van zulk een dag niet mag zijn: aanwending van
een stiehtelijk middel om de gemeente tot Godzaligheid te bewegen; noeh ook
het plaatsen van een meer de aandacht trekkend gebed naast de wekelijksche
gebeden der gemeente; nodJ eindeJtjk een voor den Heere brengen van de
chronische kwalen en ellendigheden waarmede ]Jand en Volk en Kerk als
overvloeid is; maar dat doel moet blijven: in eenen gemeensGhappelijken
bijwnderen nood, die óf heel ons volk, óf onze Kel'ken ilJ het bijzonder beo
klemt, als geraakt in de conscientie door de majesteit van Gods oordeelen,
saàm voor den Heere in de sdmld te vallen. juist bij het aanzien dezer sdmld
nog verwonderd te staan over Zijne vele goedertierenheden, en desniettemin,
naar de persing des harten is, af te smeeken, dat Hij in zijne oneindige
barmhartigheden, deze plage of dit oordeel weer van ons gelieve te nemen,
zoo dit strekken kan tot Zijns Naams eere;

4. weshalve de gestelde palen deze zijn: Ci. dat er zij een algemeene, bijzon
dere en acute nood van heel ons volk of van de gezamelllijke Kerken; b. dat
de conseientHm heginnen door deze tOOl'ne Gods geraakt te worden; en c. dat het
een aanloopen zij van den Ontfermer, die het verbrijzelde hart als offerande
aanneemt en die om Zijne goedertierenheden, die reeds in Zijne hand voor
ons hesloten zijn, wil aangeroepen en gebeden wezen;

5. dat een verzetten van deze palen, die ook door onze vaderen in 1619, zie Art.
66 der Kerkenordening, erkend zijn, waar zij spreken van tijden van oorlog,
pestilentie, duren tijd, zware vervolging der Kerken, en andere algemeene
zwarigheden, leiden zou tot ondersdmtting van de wekelijksehe gehedeu, tot
verkleining van den Bededag bij te veelvuldige aanwending, en tot methe
dibtisdl misbruiken van de geheden als middel, niet om den Heere aan te
roepen, maar om onder gehedsvorm het "Veonl te bedienen aan (Ie gemeente.
en haar, niet den Heere, aan te "preken.

Op grond van welke overwegingen uwe Commis::.ie voorstelt op het voor::.tel
Leiderdorp in dezer voege te besluiten:

dat den Kerkeraad van Leiderdorp dank zal worden gezegd, dat hij op deze
zake van gewi0ht. die onmiddellijke voorziening eischt, de aandacht van het Sy·
nodaal Convent gevestigd heeft, en dat het Convent, vooralsnog tot nadere rege,
ling onbevoegd, aan de Kerk van Ltrecht opdraagt, om, in afwadlting van wat de
i::lynodale vergadering desaangaande vast zal stellen en hijaldien Art. 66 K. O. in den
loop dezes jaars aanleiding modlt geven tot het instellen van een openbaren
Vast, en Bededag, al::.dan te doen als Kerk wat bij Art. 66 K. O. in de handen der
Overheid gesteld was; altoos binnen de boven aangewezen palen, en alsdan. in·
dien eenigszins mogelijk, op een werkdag.

(w. g.) A. KUYPER,
Rapporteur.
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ART. 67.

De verg<tdering voreenigt zich met diL l'<lpport, nad,Lt nog belMaldo
lijk was aangedrongen op gebod met hot oog op de gebcheidene broeders

en met het oog op de broeders die nog aan de organis,ltie van 1816
gebonden zijn.

ART. 68.

De praesos stolt thans Artt. 47 en 48 van het Agondum 1) a,m de

orde, waarover door Ds. B. VAN SCHELVEN het advies der Comlo1lÏssie in
dezer voege wordt uitgebracht:

Bij art. 47 moet wel onderscheiden tusschen de gevallen waarin het ambtb
dragers en die waarin het leden geldt.

Voorop sta, dat alleen die oefening van tucht de rechte is, die gedekt b door
de uitspraak van den Koning der Kerk zelven in zijn Woord. Daarom warde ge
waakt tegen het gevaar van, door het hierarchisch voorbeeld geprikkeld, door mi'5
bruik van tucht de tucht al meer in minachting te brengen.

Of een ambtsdrager weigert den Kerkeraad te erkennen, mag eerr;t voor
vaststaande gehouden, wanneer de feiten getuigen, hetzij door schriftelijke r;tukkeIJ,
hetzij door openbare daden, en deze wel te onderr;cheiden van rondvertelde geruchten.

Zulke ambtsdragers zullen, na herhaalde vergeefbche aanmaning om zich
alsnog bij den Kerkoraad te voegen, niot langer aIr; ambtsdragers mogen erkend,
op grond dat zij feitelijk hunnen dirnbt hebben verlaten, opdat de Kerk geene
schade IUde, doordien nog langer het ambt wel bezet zou hecten maar het niet zijn,

Men ga echter vooreerst niet verder voort, om op eenige andere manier tegen
hen te procedeeren; daarover kan later nog steeds worden beblibt in overleg met
de Classis.

Leden, die weigeren den Kerkeraad te erkennen, zal men deswege vooreerst
niet bemoeielijken, maar veeleer pogen om door onderrichting en vermaning ze
af te brengen van hun verkeerden weg.

Voegen zij zich stillekens naar den gang van zaken door op te gaan onder
de predicatie des WoOl'ds, dan zal men niet meer vergen, noch hen in eenig
recht verkorten, al zouden zij zich nog niet verklaard hebben ten aanzien van
de reformatie der Kerk en misschien zelfs aarzelend of weigerachtig blijven om
zich beshst dienaangaande uit te spreken.

Indien men tegenover sommige leden nog anders en verder zou moeten han
delen, zal men niet verder voortschrijden dan tot de afhouding van de tafel des
heiligen Avondmaals, en met name de uitbanning mijden, zijnde deze alleen geoor·
loofd wanneer de aldus bejegende metterdaad, zoover wij zien kunnen, door den
Heere uitgesloten is van zijn Koninkrijk.

Juist met het oog op de vele bittorheden, in dezen tijd vaak ondervonden,
waardoor de bewegingen des vleesches ook bij de ambtsdragers kUllnen gewekt,
zou het misschien overweging verdienen, om bij toepassing van tucht over open-

1) Agendum, artt. 47 en 48.
Art. 47. Welke maatregelen zullen de Kerkeraden nemen, ten opzichte van

ambtsdragers en leden der Kerk, die weigeren hun college te erkennen?
Art. 48, Welke verhouding zullen de geloovigen in Kerken, wier Kerkeraad

nog niet tot reformatie overging, tegenover den Hiél'èlrchischen Kerkeraadaannemen?
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bare scheurmaking nooit e handelen zonder voorafgaand advies, hetzij van eene
genabuurde Kerk, hetzij van de Classis.

Art. 48 veronderstelt dat de Kerkeraad, na ééns of bij herhaling te zijn
aangezocht om het werk der reformatie ter hand te nemen, hetzij door openlijke
uitspraak, hetzij door btilzwijgen, duidelijk bewezen zal hebben zijne roeping te
verzaken.

Vabt staat reeds uit de besluiten, in de voorafgaande zittingen van dit Convent
genomen, dat de geloovigen aldaar krachtens hun ambt hebben te handelen en
zelven ambtsdragers te verkiezen, of, zoo daartoe in hun midden het noodige
porboneel ontbreekt, zich te wenden tot de Classis om raad en advies in zoo droeven
btand van zaken.

In afwacllting van die te bieden hulpe dienen zij echter hunne verhouding
tegenover zulk een Kerkeraad vast te stellen. Naar de meening uwer Commibsie
zullen zij die vergadering niet meer alb een Kerkeraad mogen erkennen; mits
dien zullen zij spreekbeurten, van harentwege ingesteld, niet meer houden voor
de bediening des Woords en zich in die bijeenkomsten niet meer laten vinden;
7,ij zullen natuurlijk evenmin bij haar zoeken de bediening der Sacramenten; zij
zullen die niet-erkenning titrengelijk volhouden, en mitsdien ook bij haar geen
attestaties indienen of opvragen, noch bij haar verzoeken indienen om zich te
laten tichrappen uit eenig lidmatenboek ; daardoor toch zou een recht dier ver·
gadering, om zulke dingen te doen, worden erkend. Als algemeen beginsel moet
in alle deze en dergelljke verhoudingen gelden, dat men geen gemeenschap
mag hobben aan de zonde dior personen om aan den Koning der Kerk in zijn
eigen huis de eerebieding te onthouden, die Hem toekomt.

(w. g.) B. VAN SCHELVEN, Rapporteur.

ART. ti\}.

Bij de beraadslaging over dit rapport wordt nog in het licht gesteld,
wat de ontzetting van het lidmaatschap of de afsnijding van de gemeente
naar Gods Woord en naar de Gereformeerde belijdenis beteekent en in
zich i::lluit. In tegenstolling met de verregaande lichtvaardigheid, die te
dien aanzien in het Hervormd genootschap thans heerschende is, wordt
herinnerd mm de praktijk onzer vaderen, die die uiterste remedie slechts
betrekkelijk zelden hebben durven toepassen. En er wordt op gewezen,
dat een kerkbestuur, iemand oxcommuniceeronde zonder overtuigd te zijn
dat hij door den Heere van zijn Koninkrijk is uitgesloten, inderdaad zich
zelf daardoor oordeelt. Voorts worden onderscheidene quaestien, die zich
ten aanzien van do in het rapport behandelde punten thans voordoen,
\ oorgesteld en beantwoord. En ten slotte wordt overeenkomstig hot advies
der Commissie door de vergadering besloten.

ART. 70.
Voor zooveel de tijd nog toelaat, 1) worden particuliere vragen, door

1) Agendum, artt. 49-51.
Art. 49. Eenige particuliere vragen, die op het Convent tegelijk met dit Agendum

zullen worden ingediend.
Art. GO. Opmaking nn de lijst der Deputaten, en Resumtie der Acten.
Art. uI. Sluiting der Vergadering met dankzegging.
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onderscheidene Kerken ingezonden, van wege de adviseerende Commissie

door Prof. Jhr. Mr. A. F. DE SAVORNIN LOHMAN en door Dr. W. GEESINK

beantwoord.

ART. 71.

Bli de opmaking van de lijst der deputaten bl~ikt, dat, behalve de
commissiën die benoemd zijn bij de in Artt. 60 en 63 bedoelde beslui

ten, door de vergadering als gecommitteerden z~in aangewezen:

voor de onderhandelingen met de redactie \ an Jp Heraut (Art. 21):

Ds. F. LION CACHET en Ds. H. W. UN LOON;
voor de bevordering der kerkel~Jke hereeniging met de ChnstellJke

Gereformeerde Kerk (Artt. 31 en 33): Dr. F. L. BUTGERS, Dr. A. KUYPER,

Dr. W. VAN DEN BERGH, Mr. L. W. C. KEUCHE~IUS. Jhr. MI'. A. F. DE

SAVORNIN LOHMAN en W. KUHLER "YZN.;
voor hetzelfde doel in betrekking tot de Kerken van wijlen Ds. Ledeboer

(Artt. 31 en 34): Ds. F. LION CACHET en Ds. P. J. W. KLAARHAMER ;

voor hetzelfde doel in betrekking tot op zich zelf f:ltaande Vr~ie Ker

ken (Artt. 31 en 34): Dr. G. VAN GOOR en Dr. W. GEEf:lINK;

voor de correspondentie met buitenlandsche Gereformeerde Kerken

(Art. 33): Dr. F. L. BUTGERS, Ds. F. LION CACHET, Jhr. MI'. A. F. DE SAVORNIN

LOHMAN en Dr. J. WOLTJER;
voor de keTkelijke ondersteuning van de Zending onder de Heidenen

(Art. 36): Ds. F. LION CACHET en W. Hon;
voor het geven van alivies bij de reformatie van nog niet ontkomene

Kerken (Art. 40): Ds. B. VAN SCHELVEN en W. KUHLER Wz.;

voor de Synodale medewerking b~i de ClassikaJe toelating tot den

dienst des Woords (Art. 42): Ds. F. P. L. C. \'AN LINGEN, Ds. J. J. A. PLOOS

VAN AMSTEL, Ds. B. VAN SCHELVEN,. Dr. G. \AN GOOR, Dl'. 'IV. GEEfèlINK

en Dl'. W. VAN DEN BERGH;

voor de aanw~jzing van predicatién ter voorlezing (Art. 43): Ds. B

VAN SCHELVEN, Ds. N. A. DE GAAY FORTlVfAN en W. KUHLER WZN.;
en voor het houden van een Diakonaal Congres (Art. 59); Ds. N. A.

DE GAAY FORTMAN, Ds. H. HOEKsTRA en Dl'. vVo VAN DEN BERGH.

ART. 72.

De Kerk van Utrecht, die tegen Juni 1888 de voorloopige Synode heeft

samen te roepen (zie boven Art. 16, blz. 23), wordt gemathtigd b~i die ,'er
gadering adviseurs uit te noodigen.

ART. 73.

Aan het einde dezer laatste zitting van het Synodaal Convent wordt
door den praeses de dank der vergadering gebracht aan allen, die door

hunne medewerking er zooveel toe hebben bijgedragen, om als instrumen

ten in de hand des Heeren deze samenkomsten zoo goed te doen slagen;

bepaaldelijk: aan de nog aanwezige moderatoren Ds. F. LION CACHET en



Ds. H. HOEKSTRA ; aan de leden der Commissie van praeadvies en der
overige Commis;;,ien; aan de Regelingscommissie uit den Rotterdamschen
Kerkeraad, met name aan Ds. F. LION CACHET, die het regelingsplan
ontworpen heeft en met z~jne medegecommitteerden daarvoor zooveel
moeite en per"oonl~jken dienst heeft over gehad, aan BI'. L. 'T HOEN, die
het voor de \'ergaderingen ontworpen plan heeft uitgevoerd, en aan de RB.
'I' . 'rROMP en D. C. OTTEVANGER, die voor de huisvesting der afgevaardigden
gezorgd hebben; aan de leden der Rottprdamsche Kerk, die de afge, aar
rligden met zooveel gastvrUheid ontvangen hebben; aan de H.H. .J. ESSER,
P. N. KRUIJSWIJK en W. A. VROLIJK .JR., die de Commissie voor de opga
ven aan de pers hebben ten dienste gestaan; en aan de H.H. .JB. VAN
OVERSTEEG en .J. vVo YERHAAR, die als amanuenses zijn werkzaam ge
weest. In naam der vergadering wordt den praeses voor z~jne leiding
dank gezegd door Dl'. W. VAN DEN BERGH.

ART. 74.

Na korte 1esumtie der Acta door den eersten scriba, sluit de praeses
de vergadering met het gebed.

Het Moderamen Tan het Synodaal Convent,

F. L. RUTGERS, Praeses.
F. LION CACHET, Assessor.
.J . .J. A. PLOOS VAN AMSTEL, Assessor.
H. HOEKSTRA, Scriba.
J. C. SIKKEL, Scriba.
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