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'De ~ederduitse yereJormeerde

Kerk in Zurd .flfri/ea.

I.

DE OORSP~ONC DER KERK.

De Ne"derduitse Gereformeerde Kerk van Zuid Afrikl
kan _gerekend worden gesticht te zijn met de stichting
cer Kaap Kolonie zelve in het jaar 1662 toen .lohan "an
Rlebeeck in Tafelbaai aankwam.

Zij is een dochter van de Gereformeerde Kerk die
na de grate Kerkhervorming van de zestiende eeuw in
~-ederland a:n.tstaan is. Die Kerk is in grote striid en
onder hevige vervolging A'ehoren. Keizer Karel V, die
in die dagen Heer der Nederlanden was, had zich tot
doel gesteld de Hervormde leer' met toe te laten, en
Qllen die haar beleden, met vuur en zwaIJrd uit te roeien.
De U bloedplakkaten," zooals hot volk: ze noemde,
dreigden allen die het waagden voor hun belijdenis uit
t~ komen, met gevangenisstraf of met de brandstapel,
eu vele--vrouwen zowel aIs mannen-ondergingen de
marteldood. Geen wonder dat de eerate Gereformeerde
Kerken zi~h noemden: U Kelken onder 't Kruia." Velen
waren genJodzaakt de bloed~ge verv"l~ngen te ontwij
ken en stichtten in En.geland ell. in Duit&land U Vluchte
lingen Kerken."



De eerste samenkomst van predikanten en Yoor
gangers, om een voorlopige regelinR voor de Gerefor
meerde Kerken vast te stellen moest dan ook in het
bu;tenland, te Wesel, gehouden worden (1568). Ook de
eE\rste Synod~ kwam buiten Nederland te Emden samen
(1571). Eerst in 1574 werd er een Synods op Nederlands9
grond, en weI te Dordrccht gehouden. Van het be~n aan
werd in daze Synoden ce Nederiandpe GeioofsbeIijdenis,
ill 1561 door de Trome martelaar CUldo de Ires opge
steld, erkend. Zij bestaat uit 37 artikelen en bevat in
korte trekken de leer van de l!Tote hervormer,
.Johannes Calvijn, die naar hem het Kalvinisme heet, en
waarvan de grondgedachte is de erkentenis van Godl
volstrekte souvereiniteit over al Z~in schepselen en het
oppergezag der Heilige Schrift, niet aIleen als regel del
geloofs maar ook des levens.

Weldra kreeg ook de Heidelbergse Katechismus, in
1562 door Zacharias Ursinius en Caspar Olevianul ver
vaardigd kerkelik geza~; en op de grate Synode vall
Dordr~cht (1618) onder voorzitterschap van Ds• .J. lager
man gehouden werden deze beida stukken met de vijf
kanones of leerreA'elo door die Synode opgesteld, goed
gekeurd en als belijdenisschriften vastgesteld.

Daze drie stukken, de Formulierm "an EmigAeid,
zijn dan' ook de beIijdenisschriften der Nederduitse
Oereformeerde Kerk in Zuid Afrika en van al de andere
verschillende Geloeformoude Kerken in ons land.
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DE 8TICHTINC DER KERK.

Het was op de 6de April 1662 dat lahan van Rieooeck
hier aan wal stapte met een kleine hollandse volk
planting van nOR geen honderJ zielen onder z'n bestuur.
Twee dagen later verQ'aderde hij de Raad hem toege
voegd; en in het ~ebed toen opgezonden vinden wij deze
verzuchting: "Mogt uwe ware Cbristelycke Gerefor
meerde Leere onder de bruta' e (d.i. woeste) inwoners
van dit land bekend worden." Op die dag werd de
christelike ~odsdienst in Zuid Afrika ingevoerd.

In het be~n was er geen gevesti~de predikant en
moesten de koloniaten v.ich tevreden stellen met de
dlensten van een godsdienat-onderwijv.er (ook zieke
booster genaamd). Zijn naam was Willem Sarentz
WiJlanett. Door hem werden gere~eld A'odsdienst
oefeningen gehouden in het k1eine fort dat dicht achter
het te~enwoordig al~emene postkantoor was opl!'ewor
ppn. Aan de zieketrooster was ook toevertrouwd het
or..derwijs van de jeulld en het gere~ld bezoeken der
kranken. Daar hij echter geen geordende leraar was,
moesten de bondzegelen van doop en avondmaal van
tijd tot tijd door 'Predikanten die op weq- van of naar
Oost Indie een tijdlnng ann de Kaap vertoefden.

De eerate avondmaalsVterinll had de ]2de Mei 1652
plants onder leidin~ van Ds. "ohannes Backerus, die
tevens de eerste leraar Reweest is om een eigenlike
preekdienst aan de Kaap waar fe nemen.

De eerste doopsbedlening geschiedde op de 24ste
Augustus 1663 door Ds. Fronten bi.i welke gelegenheid
bet eerste in Zuid Afrika geboren christen-kind, te weteD
een zoontje van d9 zieke-troost£'r Wijlandt Redoopt werd.

Uehalve Wijlandt hebben drie andere zieke-troosters
veor de aankomst van gAvestigde leraren het godsdien-
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stig werk Temcht. HUll namen zijn :-Pleter van der
Stael, Ernestus Back en dan .orls Craaff. Laatstge
noemde kwam in 1665 aan.

lntussen was de Kolome aanmerkelik aan~egroeid.
ell de Kaapstadse gemeente gevestigd. Derhalve
hesloten de direkteuren der Oost-Indiese Companjie
een plaatselike predikant te verscha£fen en daarvoor
werd de WelEerwaarde heer .lohan van Arcke. aanJe
~teld die de 18de Augustus 1665 aankwam en enlge
dagen later zijn dienstwerk aanvaardde. Tegelijkertijd
werd er een. Kerkeraad gevormd, die bestand uit een
ambtenaar door het Goevemement aangesteld en die de
titel van Kommissaris Politiek had, de predikant, een
ouderling en een diaken. Kort daarop werden er twee
ouderlingen en twee diakenen benoemd.

Ds. van Arckel schijnt eell man van ernst en getrouw
heid te zijn e-eweest. Maar het werd hem niet vergund
lang te arbelden. Op de 3de Januarie 1666 werd hij
schielik ziek aan de koorts en reeds negen dagen daarna
Qntsliep hij.
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III.

DE CEMEENTEN STELLENBOSCH EN DRAKEN.
ITEIN (DE PAARL).

Langzamerband breidde de kleine Kolonie .ich uit
en met baar ook de Kerk. V661' het einde dar zeven
tiende eeuw werden er nog slechta twee gemeenten
gesticht, namelik te Stellenbosch en aan de Paarl.

De gemeente Stellenbosch werd in 1686 door
Ds••ohannes Overney, predikant te Kaapstad, gesticht.
Hij hield aldaar de aerate dienst in II een der beat gele..
gene en bekwaamste Vr'ijma11" W oningm," op Zondag de
13de Oktaber 1686, bij welke gelegenheid hij over
J esaja 12: 7 preekte. Vervolgens ging hij aIle drie
maanden daarbeen om de diensten waar te nemen, ter
wijI de zieketrooster Makadan in de tU8sentijd de gods
dienstoefeningen waarnam.. In Januarie 1687 werd de
eerste Kerkeraad, bestaande uit een onderling en een
diaken, aangesteld, en in Februarie daarop werd de
hoekstcen van het eerste kerkgebol1w gelegd.
Daar de samenwerking zeer hartelijk was, ging het .leer
voorspoedig met bet bouwen. Yooral de Goevemeur
81mon van der ltel, door wie het dorp aangelegd eD
naar wie hetzelve genoemd werd, toonde grote belang
steHling in de zaak. En reeds op de 19de Oktaber 1687
werd het gebouw plechtig inA'ewijd. De naam van de
aerste vaste predikant was Hercules van Loon die in
1700 aankwam en de 27ste Jull 1704 zelfmoord pleegde.
Onder de predikanten die daarna te Stellenbosch ge
arbeid hebben en reeds ontslapen zijn, knnnen vooral de
namen van Ds. M. Borcherds, Ds. T••• Herold en
Ds. .ohanna Henoch Neethllng (1858-1904) gelloema
worden. Laatstgenoemde deed .leer veel voor d& .Iaak
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der zending en der opvoedin~. Zijn opvolger is de tegen
woordige leraar, Os. o. 8. Botha.

De gemeente Paarl werd gesticht door fnnse
vluchtellngen. Om hun geloof door de Rooms Katho
lieken vervolgd, en uit :Frankrijk gevlucht, vonden vele
duizenden hunner een schuilplaats in Nederland, van
waar ongeveer 80 huisgezinnen ten getale van 150 per
Bonen naar ZUiL !.frika overkwamen. Op de 13de April
16~8 landde de eerste verzending der Hugenoten te
Saldanhabaai aan. Sommigen hunner werd een woon
plaats aangewezen te StellenboRch, doch aan de meesten
-die met recht de oprichters der gemeente Paarl
kunnen genoemd worden-te Drakenstein en Fransch
hoek. Zij werdon vergezeld van hun leranr, Os. Pierre
Simond, die om de andere Zondag in de kerk te
Stellenbosch en in het huis van een burger te Draken
stein preekte.

In het befrin werden de diensten onder de franse
vlucbtelin~en In hun eigoene tanl A"ehouden, maar Inter
op bevel der Reg-ering in het hollands. ])e nanm van
de eerRte onderwijzer voor de franse kinderen was
Paul Roux die een salarlR ontving van 25/ per maand
met 12/6 rantsoengeld erb;;. De lIug-enoten waren een
grote aanwinst voor de Kolonie om hun standvastig
karakter en bun kennie van landbouw en olijve-teelt.

Voortreflike mannen hebben als lerarfm aan de
Paarl gearbeid. Een hunner was Os. C. W. A. van
der Llngen, die in 1827 in~zegend werd en aldaar ruim
40 jaren arbeidde. Hii was E'Em man van diepe goods
vrucht en grote ~eleerdheid. Zijn lievelin~svak was de
uitleg,;ngo der profetieen. In 1857 werd op hem een
verR'eefFle beroep ~edaan ah professor aan de pas 0pll"e
richte Kweekschool te Stellenbo~ch. Hij was een ATote
zendinA"Vl'iencl. Z~in Kerk diende hij met «fe meeRte
Itetrouwbeid tot aan de dag van zijn dood-7 Novem
ber 1869.
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Ds. d. Bogerman.
Predikant te Leeuwarden,
Holland; Voorzitter van
de Dordtsehe By-node 1618
-1619.

Os. dohannes Calvijn.
Een dcr voornaamstc Kerk·
hervol"mers in de 16de
eenw; zijn If'f'l" naar hem
genoemd }let Calvinisme,
wordt door a1 de Gercfor
rneerde Kprken in Zuid
Afrika omhE-lsd.



Ds. P. laldeus.

Bezocht de Kaap in 1655,
alwaar hij predikte en de
Sakramenten bediende nog
v66r er een vaste leeraar
gevestigd was.

dan van Riebeeck.
De stichter van Hollands
Zuid-Afrika 1652 ; eerste
Kommandeur aan de Kaap
1652-1662; een man van
onbesproken gedrag, vol
Godsvertrouwen, beleidvoI
en voorzichtig.



IV.

UITBREIDINC EN EERSTE BESTUUR DER KERK.

De weinige inwoners der Kolonie, wier getal in het
jaar 1726 niet grater WllS dan omtrent 3000, verspreid
den mch langzamerhand over 't land. In de volgende
honderd jaren (1720-1800) werden er niet meer dan
vier gemeenten gest.icht: die van Waveren (tans Zwart
land te Malmesbury) in 1143, van Rodezand (tans
Tulbagh) in 1744, van Graaff-Reinet in 1790 en van
Swellendam in 1798.

Te Zwartland werd de gemeente gesticht op de
plaats van de weduwe van der Westhuizen, die ter
vergoeding een andere plaats kreeg door haar verkozen,
terwijl zij van de pas gestichte gemeente .£175 ontving
voor de gebouwen. De zieketrooster Wletse Botes
opende er een school en op de 2de Mei 1745 werd
Ds. Rutger Andries Weerman ala herder en leeraar aan
gesteld. De eerste Kerkeraad hestond uit de ouderlingen
Pieter Venter en Gert Olivier en uit de diakenen Jan
Loubser en Floris Smit.

De eerste leeraar der gemeente Tulbagh was de
Kapelaan van ee~ Oostindies schip, Os. Arnoldus Mau
ritius Meiring. Zijn eerste Kerkel'aad hestond uit de
ouderlingen Jacobus Theron en Pieter Theron en de
diakenen Jacobus Du Pre en Gerrit van der Merwe.

Os. .I. H. von Manger was de eerste predikant van
de gemeente eraafl.Relnet van 1792 tot 1796 toen hij
door hurgerlike onlusten genoodznakt werd de plaats
te verlaten. In 17'98 werd hij aangesteld tot eerate leraar
van de gemeente Swellendam, van welke ~emeente hij
tevens de sticht.er was.

Toen deze volkplanting nog met de Nederlanden
verenigd was, werd de Koloniale Kerk met hare leraren
en gemeenten beschouwd als behorende tot de Klassls
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van Amsterdam. Men begrijpt hoe moeilik het was om
door een lichaam te worden bestuurd dat op zulk een
afstand was, en dat, hoe good men het ook meende, toch
op zijn best gebrekkig ingelicht moest zijn over de
toestanden aIMer. Geen wonder dus dat de predikanten
der Kerk vroeg de noodzakelikheid hebben gevoeld van
een Synode of Algemeene Vergaderinll bijeen te roepen,
bestaande uit afgevaardigden van de reeds gevestlgde
gemeenten. Men had hierover briefwisseling'gehouden,
doch daar de ltegering meende dat dit de Amsterdamse
Klassis niet zou bahagen, zo werden de kaapse predi
kanten geraden daarop niet 0.1 te stellig aan ta dringen.
Tach werd er een zodanige gekombineerde Kerkverga
dering gehouden in 1745, 17·16, enz. Doch dit was niet
welgeYallig aan de Moederkerk in Holland, en werd 't
derhalve gestaakt op bevel van de Politieke Raad, die
meende dat dergelike verga.deringen van weinig nut
'WareD en de reiskosten t.e groat am door de gemeenten
te worden gedra.gen. Dit aIles was echter een jidel
voorwendsel. Het was niets anders dan heerschapnij
voeren van de Staat over de Kerk en ijverzucht van
een hager Kerkbestu ur door de wereldlike macht onder
steund.



v.
KERK EN 8TAAT.

De verhouding tUSBen de Kerk en de Regering hier
te lande was van het begin af gans aIrders dan in
Nederland. Daar genoot de Kerk hnar vrijheid naar de
wett.en des lands. .Aan de Knap echter was de Regering
van den beginne zeer na-ijverig en heerazuchtig. Zo
werd, bijvoorbeeld, reeds bij de kiezing van de eerate
Kerkeraaa voar de qemeente Stellenbosch in 1687 een
bepaling van Regerlngswege gemaakt op welker na
koming, vooral in de kaapstadse gemeente, gedurende
120 jaren stipt werd aangedrongen, dat de helft der
te benoemen leden, die dan nog aan de keus der Rage
ring werden ovel'gelaten, beambten van de Staat moesten
zijn. Geen bijeenkomst mocht er, vooral in de stad,
worden gehouden, waarop de Regering niet werd ver
tegenwoordigd. Zo vroeg begon de Staat heerschappij
over de Kerk te voeren.

In omtrent diezelfde leest werden de Regulatien
van Kommissaris-Generaal • A. de Mist-de zogenaamde
De Mist's Kerkorde-opgesteld en uitgevaardigd in
1804. Die Kerkorde gilf wetten en llepalingen voor het
goed bestuur van de Kerk.

Toen de Kaap in 1806 voor goed een Engelse bezit
ting geworden was, kon de betrekking met de Kerk
in Nederland niet op dezelfde wijze blijven voortbestaan.
Engeland nam toen ook de Gereformeerde Kerk over,
gelijk aIle andere bestaande instellingen. De Akte van
Kapitulatie waarborgde de godsdienstige voorrechten
der Ingezetenen door de volgende bepalingen :-(1) U De
burgers en ingezetenen zullen aIle rechten en voorrech
ten behouden die zij tot no~ toe genoten hebben.
(2) De openbare eredienst gebjk tans in gebruik, zal
ook voortgaan londer storing." Er kwam dus g~p'.



verandering in de betrekking tussen Kerk en Staat,
zoals omschreven in de Mist's Kerkorde. Door die Kerk
orde werd de Kerk meer dan ooit aan de Regering
onderworpen. WeI werd haar het recht verleend om
Synodale Vergaedringen te houden; maar de besluiten
waren onderworpen aan de goedkeuring der Re~ering
en de vergunning zelf bleet vooreerst een dode letter.

Onder deze omstandiR'heden was er geen kerkelik
verband die de gemeenten aan elkander bond. Ze waren
onafhankelik zowel van de Moederkerk in Nederland
als van elkander. Leraren, kerkeraadsleden en gemeente..
leden konden zich bij geen hoger lichaam vervoegen.
Daardoor ontbrak are eenhcid van bestuur, alsook de
oDOhoorlike samenwerking tot de bevordering van het
welzijn der Kerk.
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Sir d. A. Truter.

Eel'ste Hoofdrechter der
Kaap Kolonie; Kommis
saris politiek, vertegen
woordiger dar regeering
op de eerate Synode 1824.

Advokaat J. A. Urtan
hage De Mist..

Kommissaris-Genel'aal aan
de Kaap in 1803 en 1804,
wiC'ns Kerkordp van 1804
w('ttan en bppalinp;pn VOOl'
het goed bpstuul' dt'l' Kt'rk
gaf.



Ds. C. W. A. van der
Lingen.

Predikant aan de Paarl
1831-1869; diende de Kerk
als lid del' Synodale Kom
missie, als President Ku
ratar van het Theologies
Seminarium, en in ver
schillende andere belang
rijke betre.kkingen.

Dr. William Robertson.
Onderwijzer te Graaff
Reinet 1822-1828, daarna
naar Schotland teruggo
keerd en andermaal naar
Zuid Afrika gekomen; als
predikant gearbeid te Clan
william, Swellendam en
Ka.apstad; Moderator en
jaren lang Scriba Synodi.



DE EER8TE SYNODE VAN 1824 EN DE KERK.
ORDONANTIE VAN 1843.

Kerkelike toestanden bleven voortduren zoals boven
beschreven tot 1824, toen de kaapstadse Kerkeraad bij
de Goeverneur, Lord Charles Somerset, aanzoek deed
om verguuning tot het bijeenroepen van een Alp'emene
Kerkvergadering of Synode. Dit verzoek toegestaan
zijnde, werd op de 2de November 1824 de eerste ver
gadering geopend van de Synode der Gereformeerde
Kerk in Zuid-Afrika, die nu reeds drie-en-twintig ver
gaderingen beeU gehouden.

In deze eerste Synode hadden twaaU T\1"edikanten en
tien ouderlingen zitting. Ds. d. C. Berrang6 van
Kaapstad was Voorzitter, en Ds. Meent Borcherds van
Stellenbosch ageerde ala Scriba. Ook hadden in die
Synode zitting twee Kommissarissen Politiek: Sir d.
A. Truler en de Weled. Heer P. .J. Truter. Genoemde
Kommissarissen waren de vertegenwoordigers der Rege..
ring en moesten bij de behandeling van zaken tegen..
woordig zijn om te beletten dat besluiten zouden worden
genomen tegen de belangen der Regering of in strijd
met de wetten des lands. De vergaderinii had veertien
zittingen en werd oJ> 18 November 1824 op plechtige
wijze met dankzegglng tot God gesloten.

Op deze eerste Synode werden bepalingen oTlcresteld
voor het bestuur der Kerk, welke bepalingen in 1842
herzien en verbeterd werden; en in het volgend ja.ar
vaaxdigde de Regering een Ordonantie uit, waarbij de
Kerkorde van De Mist herroepen werd en de Nerk volle
vrijheid verkreeg om haar eigene zaken te regelen zonder
inmengin#r van CIe Staat. Van die tiid af ~tnat de Kerk
offisieel bekend als: De Nederdult3e Cereforrneerde
Kerk In Zuld Afrika. Vroeger werd zij Gereformeerde
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Kerk, soms ook weI Hervormde Kerk, genoemd. De
Kerkorde van De Mist spreekt van het Hervormd Kerk
genootschap.

.A.lhoewel de Kerkordonantie van 1843 de Kerk
vrijheid gaf waardoor de Synode, en niet de Regering,
kerkzaken zou regelen, zo bleef er in die Ordonantie
nag menige keten waarmede de Kerk gebonden en in
haar ontwikkelin~ belemmerd werd. Dit bleak onder
andere ook hierult, toen de Rechtbank in 1862 ver
klaarde dat volgens deze Ordonnantie, de Kerken van
Natal, Oranje Vrij Staat en de Z.A. ll.epubliek niet
konden behoren tot de Nederduitse Gereformeerde Kerk
in de Kaap Kolonie. Ten gevolge daarvan yond er een
treurige scheuring plaats, die nog voortduurt, alhoewel
de Ordonantie reeds in dier voege veranderd is dat
uitbreiding buiten de grenzen der Kolome nu gewettigd
is. Tijdens de eerste Synode van 1824, was het getal
gemeenten veertien, die ingedeeld werden in drie
ltingen. Nu, in 1915, tellen wij 280 gemeenten, waarvan
in de Kaap Provincie alleen 160 zijn, ingedeeld in
15 Ringen.

12



VII.

DE OUDERE ZENDINe DEB KERK.

Hoewel er in de vroegste tijden Diet garegeld
zendin,werk gedaan werd door de Kolonisten, waren zij
tach nlet helemaal onverschillig tegenover de heidenen.
Van de aanleg der Kolonie door de Hollander;:, in 1662,
werd het a1s beffinsel aangenomen dat het de plicht
is van een Chnstelike Regering, die over heidense
onderdanen gesteld is, om ben in de Christelike gods
dienst te onderwijzen. Toen de eerste predikant in
1665 van Holland aankwam, doopte hij acht slaven
kinderen, voor me hun meesters ala doop-getuigen
stonden. Voor de sl'\ven die het eigendom van het
Goevernement waren, werd een afzonderlik Kerk
8chooltje gebouwd, en de zieketrooster Pleter van der
Itael als hun onderwijzer aangesteld. En de arbeid was
niet vruchteloos. Immers tot op 1131 werden er elf
honderd-en-twintig slaven-kinderen en zes-en-veertig
volwassenen gedoopt. Onder de laatsten was een
Mohammedaan, die cr na een redelicke en prijsselicke
geloofsbelijdenis voor de gemeente tot een proselijt en
lid van het verborgen lighaam Jesu Christi werd aan
genomen.' ,

Vele der bazen waren echter onverschillig omtrent
en vijandig gezind tegen het onderwijzen der slaven.
Die tegenstand was veelal aan onkunde te danken.
Hierin kwam later verandering en verbetering, die
voors.! te danken waren aan de ijverige bemoeiingen van
de twee predikanten Ds. Helperus Rltzema van Ller
en Ds. Mlchlel Chrlstlaan Ves.

Ds. van Ller was predikant te Kaapstad van 1786
tot 1793. Aan grote geleerdheid paarde hij diepe gods
vrucbt. Hij arbeidde met grote zegen en trok zich vooral
oak de verwaarloosde geestelike toestand van de slaven
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en Hottentotten aan. In 1789 leverde hij een predikatie
in de Moederkerk, waarin hij bijzonder nadruk legde
op de noodzakelikheid van het Evangelie aan ieder
Bchepsel te verkondigen. Die BOOn van prediking was
onbekend in die dagen. Intusschen was er in de hoofd
stad een gezelschap van vrienden gevormd die onder de
slaven en Hottentotten arbeidden. Onder deze dient
vooral genoemd te worden de weduwe Machtelt Smith
(geb. Combrinck), die een Zondagsschool voor slaven
oprichtte. Tevens werden er te \Vagenmakersvallei
het tegenwoordige Wellington-zendingwerkzaamheden
op aandringen van Ds. van Lier begonnen. En in 1799
werd het Z.A. Zendinggenootschap opgericht met takken
te Stellenbosch, Tulbagh, Graaff-Reinet.

Op 8 Maart 1794landde aan de Kaap Ds. M. C. Vas,
een Afrikaander van geboorie, die in Holland zijne
opleiding had ontvangen. Hij liet zich meteen ala e~n
warme zendinA"Vriend kennen. Z~in intreepreek te Tul
bagh had tot tekst Markus 16 : 15 :-" Gaat dan heen
in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle
creaturen," bij de verklarin~ waarvan hii het zijn ge
meente duidelijk aankondigde dat hij gezondell was om
ook hun dienstboden het evangelie te verkondigen. Ook
verzocht hij zijne leden elke Zondag en Woensdag avond
hun slaven en vrije dienstboden te zenden tot onderricht
in Gods W oord-een verzoek waaraan ettelijken gehoor
gaven. En die pogingen waren niet ongezegend. Een
boer verklaarde openlik dat hij vroeger zijn dienst
knechten met stok en zweep niet kon regeren, maar dat
zij nu met vreugde hun werk deden nadat zij Christenen
geworden waren. Ook te Caledon waar Ds. Vas van 1811
tot 1818 arbeidde was er ze~en op zijn zendingwerk
aaamheid. In de tegenwaordigheid van zijne gemeente
macht hij daar op een Zondag de doop bedienen aan
ettelijke slave-no die daarop inet hun bazen aan dezeUde
liachtmaalstafel aanzaten.
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Dr. Philip .Faure.
Predikant aan de Wijn
berg 1834-1882; afge
vaardigde der Kaapse
Kerk om de Voortrekkers
te bezoeken; driemaal Mo
derator 1847, '67, '73.

Dr. Abraham Faure. B.D.

Predikant eerst te Graaff
Reinet en daarna i.e Kaap
stad; jaren lang Aktuarius
Synodi; een der oprichters
van het Z.A. Kollege,
Kaapstad en van de Thea
logies9 Kweekschool te
S~ellenbosch; uitgever van
verschillende boeken en
bladen.



Os. d. H. Neethling.

Leeraar eerst te Prins Al
bert (1850) en daarna van
1858 te S liellpnbosch ;
grote zendingvriend en
voorstandol' van de zaak
del' opvoeding ; Assessor
Synodi 1890; ontslapen 26
Feobruarie 1904.

Dr. Andrew Murray,
M.A., D.O.

Achtereenvolgens leraar te
Bloemfontein (1849-1860) ;
Worcester (1860-1865) ;
Kaapstad (1865-1871);
Wellington (1871-1906) ;
Moderator Synodi 1862,
'76, '83, '86, '90, 94; eme
ritus 1906.



VIII.

HET TECENWOORDICE ZENDINCWERK DER
KAAP8E KERK.

Wij hebben gezien dat de eerste Kolonisten tegen
over de heidenen niet helemaal onverschillig· waren.
Er werd zcndingwerk-hoe weinig dan ook-onder hen.
gedaan. llij gelegenheid van de twede Synode (in 1826)
werd de eerste zendeling der Ned. Ger. Kerk geordend.
Zijn naam was Eerw. Leopold Marquard. Reeds op de
eerste Synode (in 1824) werd de zaak van de roeping
der Kerk om zendingwerk te doen breedvoerig be
sproken. Doch onze Kerk had gedurende de aerate heHt
van de vorige eeuw de handen met zichzelf, en na
"De Grote Trek," ook met de Voortrekkers, zeer vol.
Ecrst de Synode van 1857 stelde een Kommissie aan
van vier mannen, te weten-DI. P. K. Albertijn, II. H.
Neetnllng, N. d. Hofmeyr en Andrew Murray-om
bepaald buiten de ~JTenzen van de Kaap Kolonie te
arbeiden. Daar cIe Kweekschool eerat twee jaar later
te Stellenbosch geopend werd, werd Dr. W. Robertson
van Swellendam naar Europa gezonden om leraars te
zoe-ken. Zo kwamen hier in 1862 aan de t,,"ee baanbrekers
van onze Zending-Ds. Henri Conln en Ds. Alexander
McKldd, stichters van het werk.

I.-In de Transvaal.

Ds. McKldd werkte slechts enige jaren in de
Zontpansbergen, waar hij opgevolgd werd door Eerw.
Stefanus Hofmeyr-de eerste Alrikaanse Zendeling in
het lluitenland. Deze stierf in 1905, en uu wordt zijn
,,"erk door zijn zoon Hendrik Hofmeyr, door Ds. J. W.
Daneel en anderen voortgezt. Ds. Conln arbeidde tot
1910 onvermoeid te Saulspoort, in het Rustenburg
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distrikt, waar Eerw. G. P. Stegman nu zijn werk voort
zet. TUBsen Saulspoort en de Zoutpansbergen ligt de
Waterb~rg. kring, strekkende tot aan de Limpopo, en
bearbeid door Eerw. J. Murray en Eerw. J. J. Fourie.
Toen het grootste deel van de Bakhatla-stam, omtrent
veertig jaar geleden, uit het Rustenburg distrikt over
de westergrens van de Transvaal trok, werd het werk
te Mochudi geboren. Eerw. P. Brink was de baan
hreker aldaar. Onder zijne op,·olgers hebben mannen als
Ds. Willie Neethling, Ds. Pieter Stofberg en Eerw.
D. J. Joubert gearbeid-ook Mej. D. Retief. NoA' nader
aan de Transvaalse grens werkt Thomas Phlrl, onze
eerate geordende inboorling, te Sckwani.

Intusschen is in ons midden gevormd:-

II.-D. Blnnenlanetse lending.

Dez8'bestaat in de Kaap Provincie uit 47 gemeenten
onder een afzonderlike Zending Synode, en 24 die er
nog niet hehoren. Het gezamentlik ledental is 20,000.
De Binnenlandse Zending heeft eigenanrdige moeilik
heden en weinig van het romantiese van het Buitenland.
De dronkenschap werkt verwoestend, en de onstand
vastigheid van de kleurlingen is overbekend.

III.-MashonalancL

Dit veld ligt aan het oosten van de lijn tussen
Bulawayo en Salisbury. Daar werd de Zending door
Os. 8. P. Helm in 1890 onder de laalf-gezonkene Vaks
rangs begonnen, en een jaar later d.oor Eerw. A. A.
Louw te MorgeRster voortgerlet. Weldra vol~de Dr•
• ohn Helm, de eerste zendeling-dokter onzer Kerk en
de mede-stichter Tn de zending aldanr. In 1906 werden
drie staties van de Berlijnse Zending overgenomen, zodat
er nu tien ststies zijn, bearbeid door een dertigtal blanke
16



(echtgenoten ingesloten) en 25 inboorling werkers. Mede
In Rhodesia, doch eigenlik de vrucht van de Nyasa
Zending, arbeidt te Salisbury, Eerw. T. C. B. Vlok,
vooral onder de vele inboorlingen die herwaarts uit
Nyasaland getrokken z.ijn om werk te zoeken.

IV.-Nrasaland.

In dit land, ten Westen van het Nyasa-meer, heeft
de Ned. Ger. Kerk een bloeiend werk. De eerste statie
){vera (kehoorzaamheid) werd in 1889 door Ds. A. C.
Murray en EeN. T. C. B. Vlok geopend. Vandang is
het Nyasa werk uitgebreid over de westergI'ens naar
N.0. Rhodesia, waar er vijf staties onder de vleu~elen
van de Vrijstaatse Kerk zijn, en Zuidwaarts Daar Portu
gees Oost-Afrika, waar Ds. A. C. Murray de baanbreker
was en er nu twee staties zijn, voor rekening vall de
l.'ransvaalse Kerk. Hier vooral zijn de velden wit en
de arbeiders weinigen. In N'yasaland zelf zijn tien staties
en in het hele vflld (Vrijstaatse en Transvaalse ingesloten)
ruim 65 blanke warkers, over de 1500 inboorling evan
gelistell en onderwijzers en 4000 laden.

V.-D8 Boedan.

Reeds enige jaren zijn er werkers uit Zuid-Afrika
naar de Munchi-stam in de Soodan I!'egaan in verband
met de Soedan Verenigde Zending. Sedert 1912 is een
schikking getrollen waal'door de werkers, die aa.n de
Ned. Ger. Kerk behooren, aldaor hun eigen deel van
de atam naar onze kerkelike verordenin~ bearbeiden.
Ret uitwendig bestuur berust nog bij de S. V. ZendinR.
Er zijn reeds tien arbeiders van onze Kerk in dit veld
waar de instromende vioed van de Islam de Dood so
dringend maakt.
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IX.

DE THEOLOCIESE INRICHTINCEN DER KERK.

Het Theologies 8emlnarle te Stellenbosch werd in
het jaar 1858 gesticht met het doel om in de behoefte
aan predikanten te voorzien. Vaar die tijd moest de
Kerk met leraren \lit Holland en Schotland geholpen
worden. en waren hare jonge mannen die begerig waren
predikanten te worden, verplicht om in het verre Europa
te gaan studeren. De eerste Afrikaander die predikant
§eworden is was Petrus van der Spur (1146-1807).
Zes-en-twintig Schotten hebben in onze Kerk gearbeid.
waarvan de meestell met veel zegen, en waaronder de
namen van Dr. W. Robertson (Swellendam), Ds. Andrew
Murray Sr. (Graaff-Reinet), Ds. Robert Shand (Tul
bagh). Ds. A. McGregor (Robertson), genoemd mogen
worden.

Reeds in de eerste Synode onzer Kerk in 1824 ge
houden, was er sprake van een theologiese Kweekschool ;
doch er waren vele bezwaren in de weg en slechts na
veel strijds werd het Seminarie Il'eopend te Stellenbosch.
met vier studenten op de Iste November 1859. In het
be~in 'waren er slechts twee professoren, t.w. DI• .John
Murray enNleolaas Hofmeyr; docll in 1811 werd een
derde bij het tweetal gevoe~d in de persoon van Os•
.J. I. Marais. Bij het ovcrlijden van Prof. Murray in
1882 werd Os. P. d. C. de Vos tot opvoiller aangesteld;
en in Julie 1899 werd Os. C. F. d. Muller tot vierde
professor gekozen. Prof. A. Moorrees tra<l in 1908 op
als ollvolger van Professor Hofmeyr. die 80 jaren oud
in 1907 zijn ontslag nam, en de 4de September 1908
ontsliep, nadat hij voor meer dan een halve eeuw z~in
buitensrewone krachten en gTote talenten aan de Kerk
die hem dierbaar was. gewijd had. Na getrouwe arbeid
is ook Prof. Muller op de 13de Augustu8 1915 zijn
lR



Ds. M. C. Vos.

Een d(>r t'orsi;(, Afriknan
del's diE' predil{anten wer
d(~n; p;f;>urbeid in Europa:
Afrika en AziE'; standplaat
sen in Zuid Afrika: -
Tulbngh (1794-1802);
Zwartlnnd (IRI0-1811);
CalE'don (1811-1818).

Dr. H. R. van Lier.
Op zijn f,!;l'nfste('n tl' Ilon
dcbosch staat h(>t ,'olg('nde
gesC'hrevf;>-n: " H 11'1' 1'ust
hE't stoflijk d(!cl vnn Hel
pE'rus Ritz('ma Vltn I~ier,

in Ievt>n A.IJ.1\1., Philos.
Doctor, }'rE'dikant in dE'
Gereform(>('rdt> Gl'meente
aan doe H oofdplaats vnn dt'
Kaap llt> Goedt> Hoop."



Os. Henri Conln.

Geboortig uit Zwitserland.
Buitenlandse Zendeling te
Saulspoort, in het Rusten
burgsa distrikt, Transvaal
1862-1910.

Os. Alexander McKidd.
Geboortig uit Schotland ;
kwam naar Zuid Afril{a in
1861 ; eerste buitenlandse
zendeling del' Ned. Geref.
Kerk ; overleden in de
Zoutpansbergell. Trans
vaal, 1864.



eellwige rust ingegaan. Ds. tI. du Plessis B.A.. B.D••
werd als zijn opvolger gekozen.

De Kweekschool bestaat nn 56 jaren. Uit hare leer
zalen zijn reeds meer dan 350 evangelie-dienaren naar
aIle delen es lands gegnan. De namen van het eerate
viertal zijn :-DI. C. 8 .Morgan. E. Z• .I. de Beer. W.
Robertson en W. P. Rousseau. van welke de twee eerst
genoemden nog in leven zijn.

Het Opleldlngs Instltuut te Wellington werd in
1877 geopend. Zijn stichter was Dr. A. Murray. die
de Inrichting in 1903 aan de Kerk overmaakte. Haar
doel is de opleiding en vorming van zendelingen ter
uitbreiding van Gods Koninkrijk. De eerste docenten
waren Ds. C. Ferguson en Eerw. .I. C. Pauw. Later
arbeidden in die betrekkin~ 01. C. F. Marais. B.A.,
(overleden 1911) en C. T. Wood, M.A. De tegenwoor
dige docenten zijn DI• .I. Rable,B.A., en H. Conln, B.A.

Het getal zendelingen die sedert de opening uit dit
Instituut gegaan zijn, bedraagt 200, van welke meer
dan 100 die nog in leven zijn, op verschillende plaatsen
lowel in de llinnenlandse als Buitenlandse Zending
werkzaam zijn.

De Stolberg Cedenkschool, ~elegen aan de Vaal
Rivier in het Distrikt Heilbron, O.V.S., is een stichting
der Gefedereerde Ned. Ger. Kerken van Zuid-Afrika.
Zij heeft ten doel de opleiding van inboorling onder
wijzera, evangelisten en geordende leraars voor de
zending-gemeenten der Kerk, en wordt zo genoemd ter
gedachtenis aan wijlen Os. Pleter Stofberg, een van
de meelJt bekwame en ernstige iendelingen die onze
Kerkooit gehad heeft, en aan wiens ijveri~ bepleiting
van de zaak het grotendeels te danken is dat de Kerk
ontwaakt is tot het besef van de dringende noodzakelik
heid van zodanige Naturellen Opleidingsschool.

ID



De Inrichting werd op 1 October 1908 met een
leerling geopend. Aan het hoofd staat als Docent
Ds. A. M. Hofmey" B.A. Het getal leerlingen is nu
aanmerkelik gestegen. De eerate theologiese kweke
lingen hebben reeds hun studien voltooid en zijn tans
op verschillende plaatsen werkzaam.



DE FILANTHROPIESE WERKZAAMHEDEN DER
KAAPSE KERK.

De Ned. Ger. Kerk in de Kaap Provincie is de
uitgebreidste Kerk in Zuid Afrika. ZiJ bestaat RU (1915)
uit 160 gemeenten, met een gezamenlik zieletal van
300,000 personen, waarvan 140,000 lidmaten zijn. Wij
mogen God weI danken voor de uiterlijke bloei onzer
Kerk!

De By-node of Aigemene Vergadering der Kerk
bcstaat uit de predikanten en een afgevaardigde ouder
ling of oud-ouderling van elke gemeente van gezegde
Kerk, behalve Kaapstad die twee afgevaardigden zendt.
Zij houdt van tijd tot tijd hare vergaderingen in de
Kaapstad,volgens bepaling door de Synode zeU gemaakt.
De 23ste Synode verR'aderde op 14 Oktober 1915 en koos
tot haar Moderator Ds. D• .J. Plenaar B.A., van Uiten
hage die der Kerke reeds als Assessor en in andere
gewichtige betrekkingen grote diensten heeft bewezen.

Benevens het zendingwerk der Kerk, dat nu
een grote omvang aangenomen heeft, doet onze Kerk
een groot en nodig werk ter verzorging van huipelozen
en ter opheffing van blanke armen. Onder hare vele
filanthropiese inrichtingen noemen wij de volgende:-

1. Het Doofstommen en Bllnden Instltuut te
Worcester, geopend Juni 1881, met een leerlinge en de
heer B. .J. C. de la Bat als hoofdonderwijzer, die heden
nog zijn arbeid met liefde en ijver onder onze dove en
blinde kinderen voortzet. De stichter dezer Inrichting
was wijlen Ds. William Murray van Worcester, die aIs
getrouwe herder en ijverige arbeider in des Heren wijn
gaard nog lang in gezegende gedachtenis sal worden
gehouden.
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2. Hit Kinder Zendlnghuls te Kaapstad, opgericht
in 1882 met het doel arme verwaarloosde blanke kinderen
op te nemen en een Christelike opvoeding te geven. Aan
de stichting zijn de namen van Ds. A. D. Luckhoff,
de heer .J. P. de Wet, Mej. E. de Wet en Mev. E. van
den Bos verbonden. Eerw. S. B. Weich is de tegen-

.woordige huisvader.

3. Het werk onder de Melaatsen op Robb~n Eiland
werd in 1892 begonnen. Os. C. S. Morgan was de eerste
vaste leraar onder hen. Os. L. Hugo was z~in opvolger
en tans arbeidt Ds. II. 8. Hauman aldaar onder toezicht
van de Ring van Kaapstad.

4. Het Dorkas Armenhuls te Kaapstad werd in
1882 opgericht met het doel om te zorgen voor gezonde,
geriefelike woonvertrekkeu ten behoove van oude en
krankelike vrouwen van goede getuigenis, behorende tot
Christelike Protestantse Kerkgenootschappen. De In
richting II HogeUm" werd met een soort!relijk doel tell
behoeve van oude mannen, te Kaapstad in 1896 geopend.
Os. A. D. Luckhoff, vroeger Predikant omer Kerk te
Colesberg, Kaapstad en Durbanville, kan met recht de
stichter en vader dezer beide Inrichtingen genoemd
worden.

5. Weeshulzen der Ned. Ger. Kerk bestaan te
Kimberley (sedert 1891), te LanglaaRte, Transvaal,
(seden 1902), te Ladybrand en te Winbur~, O.V.S.
De dria laatste Inrichtingen werden op~ricbt vooral
met het ·oog op de verzorging van de duizende wezen
van de grate Boeren-oorlog.

6. De Arbelds Kolonle te Kakamas, heeft ten doel
de opheffing onzer arme blanken. Zij werd in 1898 door
wijlen Eerw. Schroder gesticht. Door deze stichting 0.18-
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mede door industriele Inrichtingen te Uitenhage en
Stellenbosch doet onze Kerk veel om arme blanken VOOl
een werkkring geschikt te maken. Er bestaan ook
Arbeids Kolonies in verband met de Vrijstaatse en
Transvaalse Kerken.
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DE 8TH.tlD TECEN HET LIBERALISME.

De Synode van 1862 is in de geschiedenis der Ned.
Ger. Kerk in Zuid-Afrika zeer belangrijk. Imnlers in
die Synode begon de grote strijd tegen het liberalisme,
die de kerk acht jaren bezig gehoudcn heeft. Een geest
van leervrijheid begon te verschijnen, weigerde zich te
laten binden door de belijdenisscluiften der kerk, en
voerde het ene dwaalpunt na het andere in met de
bepaalde strekking om het gehele evangelie te onder
mijnen. Als voorbeelden mag men o.a. noemen: de
loochening van's menschen gevallen natuur, van de
waarachtige godheid van Jezus Christus, van de ver
zoenende kracht van Zijn li.iden en sterven, van het
persoonlik bestann van de Heilige Geest en van de
onfeilbnarheid der Heilige Schnit. Deze dwaalgeest werd
naar Zuid-Afrika overgebracbt door enige predikanten
die ondar vrijzinnige J?rofessoren aan de Universiteiten
in Nederland hun oplelding hadden ontvangen.

In het begin ging alles bedektelik toe; maar in de
Synode van 1862 kwam het t.ot een treffen. Het gebeurde
aldus:-

In de 31ste zitting (19 November) verklaarde
Os. tI. I. Kotze, predikant van Darling, openlik, dat
naar zijn mening het antwoord in de Heidelbergse Kate
chismus: "en nog steeds tot aIle boosheid genei~d,"
taal behelsde die niet eens in de mond van een heiden
waarheid bevatte of hij moest een duivel zijn." Het laat
zich begrijpen dat dit woord grote ontsteltenis verwekte.
De Synode kon het daarbij niet Iaten; want bleef
Ds. Kotze in de kerk, terw~il hij zulk een zienswijze
toegedaan was, dan verbrak hij danrmede z~in overeen
komst met de kerk aangegaan bij zijn legitimatie.
Daarom eischtte de vergadering dat hij z.ijne woorden
24
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zau terugtrekken. Toen hij na verloop van bijna een
jaar nog volhardde in zijn weigering om dit te doen,
zette de verdaagde Synode hem af. Ds. Kotze beriep
zich op het burgerlik gerechtshof. De wereldlike rechter
stelde hem in het gelijk en vernietigde de uitspraak der
Synode.

Intusschen had ook Ds. Thoma. Burgers, predikant
te Hanover, aan~emoediRd door het voorbeeld van
Ds. Kobe, de belijdenisschriften der Kerk aang-erand.
Ook hij werd door de Synode van de bediening afg-ezet.
En ook hij beriep zich op de wereldlike Rechtbank die
hem evenals Ds. Kotze ~Iijk gaf. Daarop appelleerde
de Synode naar de Gehelme Raad in Engeland, en het
gevolg was, dat de zaak ook daar teg-en haar uitge
wezen werd.

Dit is in 't kort de A'eschiedenis van de strijd tegen
het liberalisme tot op 1867. Ruimte laat met toe hier
aan te tonen hoe de Kerk vooral bij monde van haar
Moderator, Ds. Andrew Murray elr., zich ill bet gerechts
hof verdedigde, noch oak de granden op te geven waarop
de Rechtbank haar uitspraak deed. Slechts vermeldden
wij nog hier dat de Synode van 1870 besloot: U liever
dan in rechtstreeks verzet tegen de Durgerlike Recht
bank te komen om zelve llet kerkelike vonnis in deze
zaak te herroepen." Telegelijkeltijd verklaarde de
Synode: U dat zij aan de Burgerlike Rechtbank bet recht
niet kon toekennen om ook de geestelike gevolgen van
een kerkelik vonnis te vemietigen."

Sedert de aanname van dit besluit hadden de predi
kanten Kotze en Burgers in de Synode weI zitting, maar
hun positie was een valse en zij werden geignoreerd.

Te Hanover scheidde zich een deel der gemeente af
en beriep een rechtzinnige predikant, Ds. C. W. du Toit,
tans te Potchefstroom. In 1872 werd Ds. Burgers
gekozen als president van Transvaal, en zonder veel
moeite kon zijn opvolger. Ds. (nu Prof.) J. I. Marais,
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de twee gemeenten weer vorenigen. Ds. Kotze bleet te
Darling tot 1894, toen hij we~ns lichaamszwakheid
bedankte en door Ds. I. F. A. de Villiers, tans Scriba
Synodi, op~evolgd werd.

Door de goede hand onzes Gods over de Ned. Ger.
Kerk in Zuid-Afrika is de God-onterende en zielverwoes
te-nde leer van het liberalisme uit haar midden ver
dwenen.



Prof. N. d. Hofmeyr.

Predikant te Calvinia va.n
1850-1857; Professor aan
het Theologies Seminarium
1857-1907; overleden op
2 Sept. 1909; onder zijn
leiding werden over de 300
studenten tot de evangelie
bediening opgeleid.

Prof• .John Murray, M.A.

In dienst getreden in 1848
als leeraar te Burgersdorp;
daal'na van 1859 Professor
aan de Theologiese K week
school te Stellenbosch ;
overleden 27 Dec. 1882.



Ds. William Murray.

Predikant tR Middelburg,
Kaap (lR,"j4-1865); Wor
CE'stE>r (1861)-1899). Grot..
zendingvriend; stil'l,1;(>r van
het Doofstommpn en Blin
den Tnstitnllt, 'VOl'l'pster.

Ds. A. D. Luckhoff.

IJPP1'8.ar eP.rst te Colesberg
E'n later te Kaapstad en
Durbanville; jaren lang
Aktllarins del' Kaapsp Kerlt
(On O'Pl'ichter vun meer dan
p('n fiIanthropipsp Inrich
ting; OJ> hpt Kaapsp S(~hier

l·i1and.



XII.

DE KERK ONDER DE YOORTREKKERI.

De Crote Trek begon in 1836. De emigranten boeren
(zooals de Voortrekkers genoemd werden) lieten Kerk
en school, huis en haard achter, maar niet hun oude
Bijbel of het vertrouwen op hun God. Z~i werden eerst
geestelik bearbeid door Eerw. Erasmus Smlt, een zen
de-ling van de U Londen Missionary Society, tJ die met
een zuster van Cerrit Marltz getrouwd was en zich van
het begin bij de trekkers gevoegd had. In 1837 werd
hij door Piet Reief aangesteld tot leraar bij U de tei~ende

gemeente der Gereformeerde Kerk naar Port Natal."
No. de inbezitneming van Natal (1839) en de ver

nieti~ing van Dingaan's macht, besloot Eerw. Daniel
Lindley, zendeling van de II American Board of Mis
sions" die toen onder de Zulus al'beidde en voorheen
Presbyteriaanse predikant in Amerika was geweest, zich
aan de geestelike bearbeiding der Trekkers te wijden.
Hij woonde te Pietermarib:burg, en deed lange reizen
nao.r de Transvaalse en Vrijsto.atse gewesten waar hij
predikte, de doop bediende, catechisatie en aanneming
hield en het Avondmaal bediende. Die arbeid was een
gezegende en de naam Lindley Dlag nooit in Zuid-Afrika
worden vergeten. Hij is feitelik de stichter ~eweest van
de Ned. Ger. Kerk over de Oranje Rivier-in Natal, de
Vrijstaat en Transvaal

In het jaar 1843 deed Ds. (later Dr.) Abraham Faure,
predikant van Kaapstad, op verzoek van Goeverneur Sir
GeorSle Napier. een reis over zee naar Natal ten einde
de Trekkers aldaar te ber-oeken. Men wist echter dat
hij door de Goeverneur was afJ!'evanrdiRd, en de tegenzin
der trekboeren teA"t'n de Enge]aqe Regering was zo sterk
dat het onraadzaam werd Itencht dat Ds. Faure verder
(lan Pietermaritzburg zon gaan.
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In 1847 bezocht Ds. W. A. Krlge van Victoria Wes1.
de boeren aan de Riet Rivier, en de Synode die datzelfde
jaar vel'gaderde besloot om Ds. Andrew Murray (de
oude, van Graaff-Reinet) en Ds. P. K. Albertijn (van
Prins Albert) sf te vaardigen om de uitgewekenen ook
in het Overvaalse te hezoeken. Deze heiden voldeden
aan hun opdr8cht in het volgend jaar.

Niet lang daarna, tegen het einde van 1848, va~
digde de Synodale Kommissie een tweede deputatie af.
Die deputatie hestond uit Dr. Philip Faure van Wijnberg
en Dr. William Robertson van Swellendam. Zij had
volmacht: "om aIle zoodanige maatregelen te nemen,
waardoor in de geestelijke behoeften der uitgewekenen
op een geregelde wijze kon worden voorzien." Doch de
grate moeilikheid waarop men stuitte was het groot
gehrek aan predikanten.

Intussen hadden de Natalse Voortrekkers zich
reeds in 1840 naar Holland gewend met het verzoek om
een predikant. Daaro.., werd Ds. P. N. Hall" ~zonden i
doch de Engelsen, die inmiddels Port Natal bezet had
den, lieten hem niet toe daar te landen. Hij moest naar
de Kaap terugkeren en werd later predikant onzer Kerk
te Franschhoek.

In 1849 werd de jonA'e Ds. Andrew Murray tot
predikant van IUoemfontein beroepen en sangesteld.
Op 29 April van datzelfde jaar were] hij door zijn "aner
Ds. Andrew Murray Sr., te Riet Rivier (Fauresmith)
bevestigd; op 6 Mei als predikant te Bloemfontein in
geze~enn (zijn ordeninR' was reeds geschied): O'J) 9 Mei
werd de jeuRdige leraar eerd 21 jaar oud ; op 13 :M:ei vond
de beveAtig-in~ als Konsulent van Winhurg plaats; en
Oll 20 Mei geschiedde dezelfde verricbtinll' te Smithfield.
Met bet ~ebeel van wat tans de Vri.istaat is tot zijn
parochie, laat het zich weI verstann dat Ds. Murray de
handen vol had. En tach zorgde hij dat slechts voor zijn
eigen uitgebreide werkkring, maar hij trok zich oak
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het lot aan van de emi~nten benoorden de Vaal Rivier
en bezocht ze zo dikmaals hij kon. In 1851 werd hij
door de gemeenten in de Transvaal als hun herder en
leraar beroepen, doch hij besloot te Bloemfontein te
blijven. In het volgend jaar bracht hij, ditmaaI vergezeld
van Ds. ". H. Neethllng van Stellenbosch, andermaal
een bezoek aan die gemeenten.
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XIII.

DE HERVORMDE KERK IN DE TRANSVAAL
In het jaar 1852 bestonden er in de Transvaal drie

gemeenten, no.melijk te Potcl"ef,troo,fI" M agaliaber(/
(later Rustenburg) en LiidenlJurg. In de Synode, die
in datzelfde jaar aan de Irao.p vergaderde, werd er van
deze Transvaalse gemeenten een verzoek ontvangen om
bij de Moederkerk te ",·ordPD ingelijfd. Dit werd toege
staan, en kennisgeving van het besluit werd aan de
Volksraad gedaan. Ongelukkig vond er echter niet lang
daarna een afscheiding in de Transvaal plaats. Het ge
beurde als voIgt:-

Omtrent het jaar 1850 werd er in Nederland een
Kommissie benoemd : II 'Voor de beharti~n~ van de gods
dienstige belangen der Transvaalse Uepubliek." Deze
Kommissie de~d eeu beroep op de liefde der Hollanders
ten behoeve der 'rrallsvaalse Uitgewekenen. Gelden
werden ingezo.lneld en nadat een verzoek van de
Transvaalse Volksraad was ontvangen, werd Ds. Dirk
van der Hoff, die door de Haagse Kommissie geordend
was, maar nooit als leraar in de Nederlandse Hervormde
Kerk had gediend, naar Zuid-Afrika gezonden. Hij
kwam 14 Noyember 1852 aan de Kao.p aan en liet zich
kort daarna bij de Aktuarius der Synode, legitimeren.
ondertekende de Wetten en Bepalingen onzer Kerk en
werd als wettig geordende predikant der Ned. Ger. Kerk
in Zuid-Afrika erkend. In April 1853 vertrok hij over
Natal naar de Transvaal. Ds. A. Murray van Bloem
fontein zou als Konsulent de nieuwe leraar in de Trans
vaal bevestigen. llij zijn aankomst in de 1."ransvaal vond
Ds. van der Hoff echter, dat er in sommige kringen een
vrees voor Engelse invloeden en voor ~el~ikstelling met
gekleurden was ontstaan, en tengevolge daarvan een
beg-eerte om liever buiten verhand met de Kaapse Synode
te blijven.
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Ds. Dirk Postma.

Stichter der Gereformeerde
Kerk in Zuid Afrika; in
leven eerst leeraar dier
Kerk te Rustenburg en
later haar Th€ologiese Pro
fessor te Burgersdorp.

Ds. DIrk van der Hoff.

In leven leeraar te Potchef~

stroom 1853-1881 ; stich
ter de-l' Nedl. Hervormde
Kerk in de Transvaal
1853; overladen 9 October
1881.



Os. T. Burgers.

Predikant te Hanover
1858-1872; een der leiders
van de Liberalen; later
President der Zuid Afri
kaanse Republiek.

Ds. d. d. Kotze.

Gelegitimeerd 1858; predi
kant te Darling 1858-'94: ~

aanvoerder van de Lib&
rala Partij in de Kaapse
Kerk 1862-1870.



In Augustus 1853 vond er een ~ote "Algemene
Kerkvergadering," met vertegenwoordigers van de ge
meenten van Potchefstroom, Rustenburg en Zoutpans
berg, te Rustenburg plaats onder voorzitterschap van
])s. van der Hoff. Die vergadering verklaarde zich, met
toestemming van de Volksraad, tegen inlijving met de
Kaapse Synode. En lJs. van der Hoff bewilligde er in
zich met de gemeenten af te scheiden en een onafhanke
like Kerk te stichten. Van die tijd dagtekent het ont
staan van de NederduitBche llervormde Kerk (gewoonlik
de Hervol"ID.de Kerk ~enoemd) in de Transvaal.

De gemeente Li;)denburg, die zich eerst had afge
scheiden, keel'de echter spoedig weer tot de Moederkerk
terug. Ook Harlebeestfontein en Utrecht bleven tot
haar behoren. Deze gemeenten, met die van de Vrijstaat
en Natal, vormden tezamen " De 7'rafl,s-Gariepse llinfl"
van de Ned. Ger. Kerk onder de Kaapse Synode.
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nv.
DE VERENICDE KERK DER TRANSVAAL

In 1866 werd de N eae.,.duitscM Gerefo'l'mee'rde Kef'!
van de Transvaal gesticht; nadat een poging tot ver
eniging met de Hervormde Kerk, in November 1865 op
epn Kerkvergadering te Pretoria gedaan, mislukt was,
omdat de predikanten van eerstgenoemde Kerk weiger
den Kich te laten binden door de Formulieren van Enig
heid als Belijdenisschriften der Kerk. De ziel van deze
beweging om de gemeenten in de Transvaal die tot de
Moederkerk in de Ka~\'r\ Kolonie behoord hadden tot een
onafhankelike Kerk te stichten, was Ds. Frans Lion
CaJhct, predikant te Utrecht. Na de bovengenoemde
Kerkvergadcrin~ beschouwde hij het als zijn nlicht H de
gehele Republiek in hare lengte en breedte te door
reizen, om tegen de Hervormde Kerk te waarschuwen
en overal weer de Ned. Herv. Kerk te herstellen." Dit
deed hij dan ook met grote ijver en volharding en zijn
pogingen waren niet ongezegend.

De eerste Synode van de Kerk in Transvaal werd
in December 1866 te Utrecht onder voorzitterschap van
Ds. Cachet gehouden. Er waren toen acht gemeenten,
de meeste waarvan haar stichting aan de ondernemings
geest van Ds. Cachet te danken hadden. Toen hij in
1813 naar Holland terugkeerde waren er 12 gemeenten,
met «1rie dienstdoende predikanten: Di. J. G. Kriel
(Lijdenburg), H. L. Neethling (Utrecht) en J. P. Jooste
(Potchefstroom) .

Intussen bleef de Ned. Ger. Kerk naast de Ned.
Hervormde Kerk bestaan, zonder dat er eni~e betrekking
tussen haar bestond. Toch werden er van tijd tot tijd
pogingen aangewend om een vereniging tussen de twee
Kerken teweeg te brengen. Van de kant der Ned. Gere
formeerden was men in latere jaren er meer toe genegen
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geworden, daar de Hervormde Kerk in 1869 besloot de
~'ormulieren van Enigheid ala Helijdenisschriften te
erkennen en van toen af rechtzinnige predikanten uit
onze Kweeksohool te Stellenbosch begon te beroepen
waardoor zij meer en meer vertrouwen kwam te winnen.
Maar vooreerst bleven aIle pogingen in de richting van
vereniging vruchteloos.

Er zon echter iets gebeuren dat bijdragen zou om
de gewentite vereniging tewceg te brengen. En die ge
heurtenis was de grote Vrijheids-Oorlog (1880-1881).
Men had in die oorlog niet gevraagd: Wie van Paulus
en van wie Apollus was. Men stond schouder aan schou
der tegen de vijand en vergat het kerkelik onderscheid
dat tU8sen elkander hestond.

In Oktoher 1882 begonnen de onderhandelingen
tussen de twee Kerken met het oog op tie vereniging,
en in Januarie 1885, toen de beide Kerlen te Pretoria
elk eene buitengewone Algemene Vergadering hielden,
werd het beginsel van vereniging aang-enomen en beslist.
Een voorlopige AIge.mene Kerkvergadering werd op
7 December 1885 te IJretoria gehouden om zaken te
regeleu, en op die vergadering werd de 15de April 1886
bepaald als de datum waarop de vereniging a1s vol
trokken zou worden heschouwd.

De Verenigde Kerk draaa-t de officiale naam van:
De Nederduitsche Hervormde of Gereformeerde Kerk in
Zuid A.frika. Een klein deel der Hervormden bleef
buiten de vereniging met hehoud hunner kerkelike
eigendommen, zodat de Hervormde Kerk nog altijd
naast de Yerenigde blijft hestann.

De eerste Synode der Verenigde Kerk werd in Mei
1886 te Pretoria gehouden. Zij koos Ds. H. L. Neeth
ling van Utrecht tot Moderator en Ds. N. wI. van
Warmelo van Heidelberg tot Scriba. lleide mannen
hebben veel gedaan om de Kerkvereniging te bewerk
stelligen. Van al de Kerken in Transvaal is de Verenigde
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Kerk de grootste en uit~ebreidste. Er is grote uiterlika
bloei geweest. Dit val In 't oog als wij og de volgende
cijfers letten: In 1886 ('t jaar der vereniglng) waren er
17 gemeenten met 14 predikanten en 17,000 leden; nu
(in 1915) Z~iD er 60 _g'emeenten, met evenveel predikanten
en 62,000 leden. Haar Synode is samen~steld uit de
dienstdoende predikanten der Kerk, benevens een ouder
ling door elke Kerkeraad gekozen. De laatste Synode
vergaderde te Pretoria in 1912 en koos Ds. Paul Nel van
Ermelo tot Moderator. De vorige Moderator ,,"as Ds. H.
S. Bosman van Pretoria-een man die veel voor Trans
vaal heeft gedaan.

De Verenigde Kerk doet zendingwerk onder de
heidenen, die binnen de grenzen van hare ei~ene ge
meenten wonen, op 13 middenpunten. Ook ondersteunt
zij de zendingstatie Dethel, waar Eerw. H. Holmerr
arbeidt. Haar Bllitenlands Zendingwerk werd in 1909
begonnen, toen Ds. A. C. Murray de eerate statie, te
Mpatao, in Portugees gebied, stichtte. Zii heeft nn vier
zending-staties in het Portugees gebied, met een werkend
personae! van negen blanke arbeiders. Ds. D. "t"heron
is de AI~emene Zending Sekrelaris der Kerk.

De Verenigde Kerk vergeet niet hare verplichting
tegenover hare eigen Arme Blanken. Z~i heeft seden
1907 een bloeiende Arbeitls Kolonie te Lagersdrift in
het distrikt Middelburg.
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Os. Frans Lion Cachet.
Leeraar achtereenvolgens
in Natal, te Utrecht
(Transvaal) en te Villiers
dorp ; stichter en eerste
Praeses der Ned. Ger. Kerk
in de Transvaal 1866.

Ds. P. D. M. Huet.
Predikant te Ladismith
(Natal) 1858 en te Pieter
maritzburg 1861 ; eerste
Praeses Synodi van de
Natalse Kerk 1865; naar
Holland 1867, ahvaar hij in
1895 overleed.



Ds. H. L. Neethllng.

Pl'edikant del' Ned. G~r.

Kel'k te Utrecht, 1873
1893. Eerste ModE-rator df'r
Ned. Herv. of Geref. Kprk
in dp Transvaal, 1886.

Os. Cilles van de Wall.

Predikant te Bloemfontein
en aan De Paarl ; eerst~

)[oderator del' Vl'ijstaatsp,
t'n laoor ook Moderator d('J"
Kaapse KE"rk 18AO.



xv.
DE NED. CER. KERK IN DE ORAN.JE VRI.JSTAAT.

Tot het jaar 1862 vormde de Ned. Her. Kerk in Zuid
Afrika nog een geheeI. De Kerk telde toen 73 gemeenten,
waarvan 4 in Natal, 8 in de Vr~istaat en 2 (Lijdenburg
en Utrecht) in 'l'ransvaal. Al die gemeenten behoorden
tot de Ko.apse Synode en waren nog op de Synode, die
dat jaar in de Kaapstad vergaderde, vertegenwoordigd.
'l'ijdens de zitting dier Synode echter verklaarde het
Hooge Gerechtshof, op grond van de Ordonantie van
1843, dat de afgevaardigden van gemeenten buiten de
grenzen der Kaap Kolonie, geen recht van zitting in
de Synodale Vergadering hadden. Het was een aan
doenlik ogenblik toen deze leden, met de professoren
van de Kweekschool, de vergadering verlaten moesten.
Er waren oude mannen die de tranen niet bedwingen
konden. Eerst deed de Moderator, Ds. A. Murray, een
hartelijk gebed, waarna een afscheidswoord gesproken
werd door de predikanten van lUoemfontein (Ds. G. van
de Wall) en van Pietermaritzburg (Ds. P. Ruet), En
toen men afschcid genomen had van de uittredende
broeders, was het in het diep gevoel dat men zich aan
een donkere beschikking Gods moest onderwerpen.

Tcngevolge van deze uitspI'aak moesten de gemeen
ten van de Staten benoorden de Oranje Rivier van nu
sf tot afzonuerlike Kerken worden gekonstitueerd.

De eerste Synodale Vergadering van de II Neaer
duitsche Gerefo,..""eerde Kerk va·,.. de-n V".~"istaat," werd
in November 1864 te Smithfield gehouden. Ds. C. van
dar Wan werd tot Moderator gekozen. 'foen bestond de
Kerk uit elf gemeenten: Winburg. }"auresmith, Bloem
fontein, Smithfield, Harrismith, J acobsdal, Kroonstad,
Philinnolis, Boshat, Edenburg en JJethulie. Deze ge
meenten waren verdeeld in twee Ringen, t.w. die van
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Winburg en van Fauresmith. De Kerk in de Vrijsta.'
heeft zich sedert haar stichting in 1864 snel ontwikkeld.
Er zijn nu (1915) 66 gemeenten, verdeeld in I) Ringen.
Het zielental bedraagt tans 118,000 en het ledental
65,000.

Op de tweede Synode-die van 1867-werd besloten
met Blnnenlands Zendlng-werk een aanvang te maken.
De eerste Zending Kommissie hestond uit de predikanten
Di. P. A. C. van Heiningen, A. P. Meiring en J. G.
Olivier. Os. C. A. Maeder, B.A., was de eerste zendeling
der Kerk; hij arbeidde te Witzieshoek, waar Eerw. J.
J. Ross tans staat. In 1910 werd de Zendingkerk van
de Oranje Vrijstaat gesticht, met haar eilZ'en Synode en
Ringen, in verband met de Moederkerk. Die Kerk telt
nu 45 gemeenten met een zielental van over de 30,000
en ledental van 7,197.

De Synode van 1897 besloot oak met Bultenlands
Zendlngwerk te beginnen, en sedert 1899 arbeid de Kerlli
onder toezicht van haar Buitenlandse Zending Kommissie
in Noord-Oost Rhodesia, en dat weI nu op 6 staties.
Op die staties zijn er tans meer dan 20 blanke arbeider.
en arbeidsters en over de 1000 gedoopte Christenen.

Te Goedemoed in het distrikt Rouxville heeft de
Kerk sedert 1900 een bloeiende Arbelds Kolonle ter op
heffing van Anne Blanken.

De Synode van de Vrijstaatse Kerk bestaat uit al
de dienstdoende predikanten en een afgevaardigde
ouderling uit elke gemeente, en vergadert te Bloem
fontein om de drie jaren. Ds.... D. Kestell i. tan.
Moderator Synodi.



XVI.

DE NED CER. KERK VAN NATAL.

De eerste Kerkvergadering in Natal werd in Mei
1863 te Ladysmith gehouden; maar de eigenlike stich
ting van de J.Vedef'duitache Gerefo1"meerde Aef'lc van •. atal
yond eerst plaats in Junie 1866 toen de eerste Synode
te Pietermaritzburg bijeenkwam. Er waren toen vier
gemeenten: die van llietermaritzburg, Ladysmith, Grey
town en Weenen. 'I'e Pietel'IDaritzburg arbeidde destijds
Os. O. P. M. Huet. en te Weenen Os. tI. McCarter.
Eerstgenoemde werd tot Voorzitter en laatstgenoemde
tot Scriba gekozen.

De Kerk van Natal was in het be~in klein, en is
vandaag nog klein-de kleinste van al de Gereformeerde
Kerken in Zuid-Afrika. Sedert hare stichting zijn er
slechts drie andere gemeenten bij~ekomen, namelik:
Newcastle, gesticht in 1883; Melmoth, noesticht in 1894;
Durban, gesticht in 1913. Het gezamenlike zielental
bedraagt ongeveer 6,000 en het ledental ongeveer 3,000.

'I'och bloeit die kleine kerk in Natal. En een van
de tekenen van die bloei is het zendingwerk dat zij tans
doet. Reeds onder de Voortrekkers wllren er die niet
onverschillig waren omtrent de geestelike belangen van
de Zulu-heidenen. De leraar der Voortrekkers, Eerw.
E. 8mlt, schrijft in zijn dagboek dat Piet Retiel van
plan was Moraviese zendelingen te krijgen om de Zulus
met Gods W oord bekend te maken.

Eerw. W. lliing was de eerste zendeling der Natalse
Kerk. Hij arbeidde twee jaren te Ladysmith onder toe
zicht van Os. F. L. Cachet. een bekeerde Israeliet,
predikant der blanke g~meente aldaar.

In de gemeente Greytown aan de Umvoti Rivier
bestaat er sedert 1886 een bloeiende zending-gemeente
te Emandhlell,i. Hier arbeidde eerst Os. A. M. Ho'
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meyr B.A., van 1894 tot 1908, toen hij naar de Stofberg
Gedenkscbool ging, en opgevolgd werd door Eerw. W.
Esterhuysen die nog daar arbeidt. Er zijn ook tans
zending-gemeent.en te Ladysmith, Weenen en :M:elmoth.

A.I deze zending-werkzaamheden kunnen beschouwd
worden als de vrucht ener ge,.egende herleving die de
Heer in het jaar 1884 in de Greytown gemeente gal
onder de bediening van Zijn getrr uwe knecht Ds. dames
Turnbull.

De Synode van Natal is samengesteld uit de dienst
doende predikanten en twee afgevaardigden uit iedere
gemeente, waarvan een een dicnstdoende ouderling moet
zijn en de andere een lid van de gekombineerde kerke
raad of een in de gemeente woonachtige emeritus predi
kant. Zij vergadert jaarliks op de derde Zaterdag van
.April bij afwisseling in de verschillende gemeenten.

De Synode van 1915 vergaderde te Greytown, toen
gedachtenis werd geyierd aan het vijftig-jarig bestaan
der Algemeene Kerkvergadering, bij welke gelegenheid
Ds. H. F. Schoon een treffend woord, vol historiese
herinnerin~n sprak. Ds. Schoon heeft jaren lang de
Kerk als Scriba goetrouw gediend en werd in 1914 tot
}'Ionerator gekozen.
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Ds. H. F. Schoon.
Leraar eerst te N ieuw
Bethesda (1882-1883); nu
te Ladismith, Natal; jaren
lang Scriba en tans Mode
rator Synodi der Natalse
Kerk.

Ds. D. d. Plenaar A.zn.

Predikant te Aliwal Noora,
1881 tot 1887; sedert te
Uitenhage, alwaar hij een
Industriele Inri c h tin g
stichtte; Assessor Synodi
1909; tans Moderator der
Kaapse Kerk.



Ds. A. C. Murray, B.A.

Pionier en sticht~r del'
Nyasa-Zending 188A-loo1;
lat~r Pr~dikant te Oudts
hoorn en H~idelb~rg;

thans Zending S~kretari8

del' Kaapse Kerk.

Ds. Daniel Lindley.

Zendeling van de "Ame
riC'an Iloard of l\1issions"
in Natal; Z£>ndeJing-Ieeraar
der Emip;rantpn Doeren
1839; het dorp IJindlpy in
de O.V.S. hpC't naar hem.



XVII.

DE CEREFORMEERDE KERK.·)

Behalve de genoemde Kerken bestaat er nog ook in
Zuid-Afrika de lTereformeerde Aerie. Haar ontstaan was
als voIgt:-

Toen in 1814 onze Evangeliese Gezangen werden
ingevoerd om naast de Psalmen gezongen te worden,
was er vooral in de noordelike distrikten der Kaap
Kolonie een auntalleden die daarover ontevreden waren,
en ook in andere opzichten een ultra conservatief stand
punt innamen. In 1842 richtte de Iting van Graaff
Reinet een he-rderlik schrijven aan de gemeente van
Colesberg en Cradock dat veel aanstoot aan deze leden
gaf, en wao.rvan de Synode later verklaarde: dat de
bedoeling weI christelik en good was, maar dat het beter
zou geweest zijn, indien men op sommige punten zich
anders uitgedrukt had. In dezelfde Synode werd ver
klaard dat het zingen van de Gezangen weI aan te
bevelen maar niet verplichtend was. Er waren oak andere
redenen tot ontevredenheid: bi,ivoorbeeld was er in de
gemeente Colesberg grote verbittering ontstaan, door
de onverstandige handelwijze van den predikant
Ds. dames Reid, een Schot van gebool'te.

Ook onder de 'Voortrekkers bevonden er zich velen
die van deze denkwijze waren. Dezen hadden Ds. D. van
der Hoff geholpen in de beweging om zich van de
Kaapse Kerk los te maken; maar keerden zich van hem
af toen het bleek dat hij te~pn de leer der uitverkiezing,
en ook op andere punten alles behalve zuiver Gerefor
meerd was.

• ) De biezonderheden van dit zowel ala van het eerBte hoofdstuk
rijn ontleend aan .een artikel van Prof. Moot'1"P811 in 1>p. Ohri,fefl,
Student venchenen.



Nu zochten zij de hulp van de Afgeecheiden Christa·
like Gereformeerde Kerk in Nederland, die De. Dirk
Postma afvaardigde om te doen wat in zijn vermogen
was in belang van Gods Koninkrijk en van de geloofs
genoten in de Transvaal. Ds. l'ostmQ landde op 9 Juli
1858 te Kaapstad, werd hartelik ontvangen, o.a. door
Dr. A. Faure voor wien hij een en audermaal een preek,;.
heurt in de Grote Kerk vervulde, en vertrok kort daarop
naar de Transvaal. Na zijn aankomst aldaar vonden
er eni~e onderhandelingen plaats tussen degenen die
teg-en de Gezangen waren en Ds. van der Hoff; met het
gevolg dat een aantalleden zich van de HervOlmde Kerk
&rscheidde.

In 1859 werd te Rustenbur~ de Gereformee,.de Ke,.k
in Zuitl-.Afrika gesticht met Ds. Postma als ler.lar.
Hij kan dus II de vader der afscheiding" genaamd
worden. '\Veldra kreeg hij brieven uit den Vrijstaat en
de Kaap Kolonie, om ook in die A'ewesten gemeenten te
komen stichten ; en aIzo werd de beweging voortgeplant
ook huiten de grenzen van de Transvaal.



XVIII.

DE FEDERALE VERENICINe DER KERKEN.

Bedert de gedwongen afscheiding der Ned. Ger.
l:{erken in 1862 zijn er meer dan oens pogingen in het
werk gesteld ten gunste van hereniging. Op de Kaapse
Synode van 1903 werd op voorstel van Dr. Andrew
Murray een kommissie aangesteld ee om in ondersande
ling te treden met de Kerken in de Oranje Rivier
Kolonia, i'l'8nsvaal en Natal ten einde te vernemen op
welke vool'waarden ene vereniging kan worden be
werkt." Deze kommissie vergaderde te Colesberg op
9 Oktober 1905 om te konfereren met de afgevaardigden
dcr andere Zusiel'kerken. Ais vrucht van de besprekingen
dezer konferentie is later in het leven geroepen ene
Federale Vereniging der Ned. Ger. Kerken in de Kaap
Provincia, Transvaal, Vrijstaat en Natal, met een Raad
die samengesteld isuit verteg-enwoordigers van die vier
Kerken om de algemene belangen dier Kerken te be
hartigen. De cel'ste vergadering van deze Raad der
'Kerken kwam te Pretoria bijeen op 13 Maart 1907.
Onder de belangrijke wagen, die besproken werden
rakende de algemene belangen en de samenwerking van
tl(' Gerefortneerde Kerken, was ook de kwestie van de
1Vensclikheid en mogelikheid van cen volkomene vereni
ging. Later 1\'erden krachtige pogingen gedaan in de
richting ener organiese verenigin~ die, echter mislukt
is. Niettegenstaande deze mislukklng zijn er toch onuit
wiahare banden die de Gefedereerde Kerken aan elkander
binden:-

De ee1"de band bestaat daarin dat de leden tot het
zdfd<.- vo1k behoren.

Een tweede band is de kerk.elike eenheid. De Kerken
hebben dezelfde belijdenisschriften en handhaven die
met getrouwhcid en waardering.
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Een derde band is de Theologiese Kweekschool te
Stellenbosch, die de onderscheidene Kerken van leraren
voorziet.

'!'elkens aIs er Synodale vergaderingen in de onder
Sf lleidene Kerken gehoudell wOl'den, wordt de groote
dCJor daartoe benoemde afgevanl·digden uit de Zuster
J{erken ov£'rgebracht. IntusAen zet ieder Kerk haar be
gonllen nrbeid wakend en strijdend voort. Nog is de
o(Jgst l,JToot, gI:oot vooral onder de beidenen, maar de
arbeidors zijn weinigen. Niemand mag onverschillig
zeggen: U Ren ik mijns broeders hoederP" Elk levend
lidmaat van Christus Kerk noe dus wat zijne hand vindt
om te doen met al zijne DlUC]lt 1
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XIX.

DATUMS VAN CEBEURTENISSEN UIT DE
OEICHIEDENI. DER NED. CER. KERK

VAN ZUID-AFRIKA.

1652-Aankomst in Tafelbaai van Jan van Riebeeck en
stichting der Kerk.

1652-Eerste Avondmaalsbediening door Ds. 1. Dacks
RS.

1665-Aankomst van de eerste vaste predikant Ds. lohan
van Arckel.

1686-Stichting van de gemeente Stellenbosch door
Ds. 1. Overney.

1688-Aankomst van de Hugenoten.
1691-Te Drakenstein (naderhand Paarl ~meente) een

Kerk aan de Hugenoten met Ds. PielTe Simond
a1s leraar toettestaan.

1T04-Nieuwe kerk In de Tafelbaai ingewijd.
IT43-Kerk te Waveren (tans Malmesbury) Q'esticht.
1744-Kerk te Roodezand (tans Tulbagh) gesticht.
1745-Eerste gekombineerde Kerkvergadcring (soori

van Synooe).
li46--Aankomst van de eerste afrikaander predikant,

Ds. Petrus van der Spuy.
1752-Viering van het honderd-jarig bestaan der Kola-

nie; rede Ds. P. van der Spuy.
1786-Aankomst van Ds. H. R. van Lier; overleden 1793.
1790-Kerk te Graaff-Reinet gesticht.
1798-Kerk te Swellendam gesticht.
1799-Stichtin~ van het Z.A. Zendinggenootschap.
1804-Kcrkorde van Kommissaris-Generaall. A. de Mist.
I8IS-De Z.A. Bijbel Vereniging te Kaapstad o'P!!'ericht.
1820-Afvaardi~ing van Dr. G. l.'hom van Caledon om

nit te zien naar predikanten voor oDze Kerk.
1822-Aankomst van Ds. A. MUlTay (Graaff-Reinet).
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1824-De eerste Synode te Kaapstad geopend j voorzitter
Ds. J. C. Berrange.

1826-Konse:pt plan voor een Theologies6 Kweekschool.
Ordenlng van de eerste Afrikaander-zendeling,
Eerw. L. Marquard..

1836-De Grote Trek begint. Zendelingen Erasmus Smit
en Daniel Lindley bij de Yoortrekkers.

1843-Nieuwe Kerk-ordonantie. Ds. A. Faure afge
vaardigd om de Voortrekkers te bezoeken.

1847-Eerste Synodale Deputatie naar de Voortrekkers:
Hi. A. Murray Sr. en P. K. Albertijn.

1852-Tweede Eeuwfeest van de stichting van Hollands
Zuid-Afrika; rede Dr. A. Faure, Kaapstad.

1853-De Hervormde Kerk in i'ransvaal door Ds. D.
van der Hoff gesticht.

1857-Eerste Synodale Zending Kommissie: Di. J. H.
Neethling, N. J. Hofmeyr en P. K. Albertijn.

1859-De Gereformeerde Kerk door Ds. D. Postma
gesticbt.

1859-De Theologiese Kweekschool te Stellenbosch ge
opend: Professoren Hofmpyr en Murray.

1860--De eerste Christelikp Konfereutie in Zuid-Afrika
gehouden te Worcester.
Afvanrdiging Tan Dr. W. Robertson van Swellen
flam naar Europa om naar predikanten voor oue
Kerk uit t~ zien.

1860-1861-De grote Berieving in Zuid-Afrika, be
I!'onnen te Montagu.

1861-BeRin van lluitenlo.nds Zendingwerk in de Trans
vaal: Di. YcKidd en Gonin; Eerw. S. Hofmeyr.

18G2-Begin van de strijd tegen het Liberalisme: De
Loedolff-zaak.

1864-De zoak van Ds. Kotze (Darling).
1865-])e zaak van Ds. T. Burgers (Hanover).
1864-Eerste Synodale Vergadering der Vrijstaats&
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Kerk: Ds. G. van der Wall (Bloemfontein) voor
zittel'.

1864-Legitimatie der eerste leraren uit onse Kweek
school: Di. C. S. Morgan. E. Z. J. de Beer, W.
Robertson en W. P. Rousseau.

186S-Eerste Synode der Natalso Kerk: Ds. D. P. M.
Hue~. voorzitter.

18G6-0verlijden van Dr. A. Murray Sr.
1869-0verlijden van Ds. G. W. A. van der Lingen.
IB72-Einde van de liberale strijd.
IB75-0verlijden van Dr. A. Faure.
1877-Het Opleidings Instituut te Wellington geopend.
18TS-Upening te Kaapstad van de Normaal School ter

opleiding van onderwijz~rs.
1879-Tweede Eeuwfeest te Stellenbosch.

Dr. W. Robertson overleden.
18BI-Het Doofstommen en Blinden Instituut geopend

te Worcester.
1882-0prichting van het Kinderzending Ruis te Kasp'

stade
Overlijden van Dr. P. E. Faure.

1883-0verlijden van Prof. J. Murray.
Ds. P. J. o. de Yos als Professor gekozen.

1885-Vereni,nng der Ned. Ger. en Hervormde Kerken
in de Transvaal, onder de naam : Ned. Herv. of
Ger. Kerk.

18B6-Eerste Synode der Ned. Herv. of Ger. Kerk te
Pretoria; voorzitter Ds. H. L. Neethling.

1888-Afscheiding der Hervormde Kerk in de Transvaal.
18BS-Begin van zendingwerk in Nyasaland door DR. A.

C. Murray, gevolgd door Eerw. T. C. B. Vlok.
1890-Vrouwen Zending Bond opgericht.
1892--Y'ergadering te Pretoria ter oplossing van de be

staande geschillen op kerkelik gebied in de
Transvaal.

1892-Werk OJ) Robben Eiland begonnen.



189B-Stichting van de Arbeids Kolome te Kakamal
door ~er~. C. Schroder.

189S-Ds. C. F. J. Muller, B.A., ala profesqor gekozen.
1904-Het Langlaagle Weeahuis ropend; ook het

Weeshuis te Ladybrand en Wlnburg.
1904-0verlijden van Ds. J. H. Neethling (Stellen-

bosch).
1906-Ds. Andrew l[urray wordt emeritus.
1906-De Arbeids Kolonie Goede :Hoed aangelegd.
1901-De Arbeids Kolonie Lagersdrift, Transvaal, ge-

sticht.
190B-De Mannen Zending Bond te Wellington opge

nobt.
1909-0verlijden van Prof. N. J. llofmeyr.

Jubileum der Theologiese Kweeksohool.
1912-Pogin~ tot vereniging der Kerken mislukt.
1915-0verl~den van Prof. C. F. J. .Muller; in zijne

plaats geko~en: Ds. J. du Plessis.
1915-Drie-en-Twintigste Synode (Ier Kaapse Kerk iDs.

D. J. Pienaar A.zoon Moderator.
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