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MOR GEN ZIT T I JIJ G op 3 Januari 1956 

Artikel l. 

OPEIUNG. 

o ti!. 10 uur v.m. opent Rev .. P.Van Gurp namens de roepern:de Kerk y 

de Kerk van Albany, de vergadering. 
Gezongen wordt Psalm 119:3 em 45.Schrif"t-lezing geschiedt met 
Openbaring 21: 1-14. Daarna wordt I s H'i~BREN zegen OiV'er de Sy
node gevraagd. 
Vervolgens spreekt Rev. Van Gurp een openingswoord. 
Hij releveert y dat dit de 2e Synode der Kerken is. Sinds de 
le zijn er verschillende veranderingen gekomen. De naam der 
Kerken is vastgesteld. De gemeente te Wollèmgong (N. S. W. ) 
werd geinstitueerd. In Melbourne worden sinds korte tijd 
huisgodsdienstoefeningen gehouden. De Kerken van Aloany en 
IJaunceston mochten elk een eigen Dienaar des Woord-s ontvan
gen. Omvatten de Kerken tem tijde vaN de le Synode ongeveer 
300 leden, nu ts dit getal vrijwel verdUbbeld.. VandaaT dat 
verschillende voorstellen ter tafel liggen tor uitbouwvran 
het kerkelijk leven. 
Wij moeten echter ook niet vergeten het werk,dat zonder veol 
gerucht geschiedt. De Dienst dos Woord-s ende wandel der ge
meente. 
De vorst der duisternis ziet dit niet werkeloos aan. Hij 
vecht ook onze Kerken aan. Ook hie:rrover moet ter Synode wor
den gesproken. 
Wij zijn dankbaar, dat deze Synode gehouden kan worden. Wij 
mogen hier op elkaar toezien en elkander helpen. 
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" Synode ". Het "is: naar het lijkt een groot wooTd. Wij ZlJn 
hie:u met 6 afgevaardigden oijeen? namens 600 zielen in d:i!t 
onmetelijke land. Err zijn hier. bovendien vele invloedrijke 
vergaderingen? d:he ~ich met dé naam "Kerk" sieren. Maar we 
m0:eten"de dag der kleinè· dingen'! niet verachten. In Gods oog 
is het groots. Achter alles ligt Zijn wonderlijke besturing. 
Wij hebben uit Openbaring 21 gelezen o'ver het nieuwe Jeruza
lem. Dat is Bezig hier te .dalen. Bezig? dat is maar niet een 
zaak van d8 toekomst alleen,doch ook Van het heden. Dat nieu
we Jeruzalem zijn wij hier, door Gods genade~ Het is gebouwd 
OJp een hecht fundament, dat van de apostelen.' In dit licht 
mogen en mooten wo ook deze Synode zien. 

Artikel 2. 

CREDCHTIEBRTZVEN 0 

De credenticbrieven der afgovaardigden Horden voorgelezen. 
Van de Kerk van Wollongong.is geen enkele afgevaardigdo aan
wezig, noch enig bericht ontv'ang.cn. 
Alle primi afgovaardigden zijn ter vergadering. Het zijn: 

voor de Kerk van Albany: .Hov. P. Van Gurp; 
oudcrJ).ng. C. Plug; 

voor de Kerk van Armadalc: Rev.:B'. F. Pols 
oudorling S.van der Laan; 

voor de Kerk van Launceston: Hov. G. Van Rongen; 
oudorling J.van der Spek. 

])e afgevaardigden van do Kerk van Armadale kregen, Blijkens 
hun credentiebriof, een instructio moe. 

Artikel ). 

MOIlERM{i~N. 

Besloten wordt voo'r do v.erkiozing van de leden van het mode
ramen nu reeds te handelen in overeenst.emming met het de door 
de Kerk van Arraadale?in het door haar ontworpen concept voor 

.. een Huishoudolijke Regeling der Synodes y ten aanzien van deze 
zaak voorgestelde. 
In h.et moderamen worden gekozen: 

Rev. P.Van Gurpy praescs; 
Rev. F.F.Fels y assessor; 
Rey. G. Van Rongen y Ie scriba; 
oude~ling C.Plug y 2e scriba. 
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Artikel· 4 

CONSTITUERINGo ONDERTEKENING FORMULIBR VOOR PREDIKANTEN. 
----·--nJSTEMivÏING- DRIE FORMULIEREN VAN :~NIGHEID. 

-------- -_.----_._-_.~ ~----~--_. __ ._----:-~ 
De veTgaderirrg wordt geconstttueemd-. 
Rev. P. Van Gurp en Rev. G. Van Rongen plaatsen hun handteke
Ning onder het ondertekeningsformulier voor predikanten •. 
De afgevaardigden betuigen hun instemming met De Drie Formu
lieren Van Bnigheid. 

Artïlcel 5 

CONC:ZPT:"'AGENDU1'i1 

Namens de roepende Kell'kdeelt Rev. Van Gu:rp mede, dat het 
c·oncept-agendum ook werd" toegezonden aan De Gereformeerde 

Kerk te Hollandia(Nederlands Nieuw Guin~ahn veJroand met een 
dooT ha2.rter tafel der Synode gebracht verzoek. Eveneens, 
dat van bra W. L. D. te B. een 2e schrijven is. ingekomen. 

AGENDUJIiI-VASTSTELLING 

Het agendum. w0rdt vastgesteld. Het luidt aldus: 
-l.Openingnawensde ra.epende Kerk van Albany. 

2.0nderzoek der credentie-brieven. 
3.Verkiezing van het moderamen. 
4.ComrtitueTing dHlI' vengadening; ondertekening van: hot fOL'r.m

lier voor predîkarrten door de nieuw-ingekomen dienarenibe
tuiging var.r ïnstemming met de Dnie. FOTE!lulieren van Eni.iS
heid door de afgevaardigd"en. 

5.Vaststelling van het agendum. 
6. Vaststelling van de vrerkwijze der Synode en wan het Huis

houdelijke Reglement. 
7.Behandelirug van do ingekomen stukken: 

a) schrijven van De Gereformeerde Kerkte Hollar.rdia (Ne
dOTlamds Nieuw GUinea), waarirr, op grond VaR een vier-
tal overwegingen veJrzocht wordt om opname in het ver
band van The Freo Reforneéf Churches of Australia; 

0) aankondiging van een . bezwaarschrift van brD VI. LooD. te 
B. e.a. tegen hanèclingerr van de Kerkenaad te A. ; 

c) aankondiging van een verzoek Van J. W. H. B.· te S. Po ; 
d) schrijven van brD J.v.d.R. te L. inzake het rapport 

Psalmbenijming en De Drie Formulieren van En~gheid; 
e) schrijven: van br. P. H. B. te B. inzalce het rapport over 
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cornespondentie met ~itenlandse Kerken; 
f) voo:vstellerr van de Kerk van Aluany, door de roepende 

Kerk aldus kort -samengewat : 
aal de Synode besluit terug te komen op het door de 

Synode varr 1954 beslotene inzake de orde -- voor 
de eredienst (Acta 1954 artikel 15); 

frb/ de Synode besluit, de Acta tn het ~ngels te doen 
verschijnen en exemplaren toe te zenden aan de 
pred-ikanten Van de Reformed Plfesbytorian Chur
ches; 

cc/ de Synode besluit, dat alleen de Dordtse Kerken .... 
orden:VrlJg accoord van kerkelijk samenleven zal 
zijn, zonder alle bepalingen, die door vroegere 
Synoden in NedeFlandzijn gemaakt; 

g) voorstellen van de Kenk van Armadale, door de roepende 
Kerk aldus kort samengevat: 
aal de Synode besluit 9 dat de deputaten, die voor een 

bepas.ld dool worden benoemd, zo\'-eel mogelijk lid 
zullen zijn van ó!~n gemeente; 

bO/ de Synode besluit oen jaarlijkse bid- en dank
stond voor het gewas in te stellen op de laatste 
Zondag in Januari, omdat op dat tijdstip de va
canties ten einde zijn, en eon nieuw -jaar van ar
boiel en zc.aiing en oogst aanvangt; 

cc/ do Synode besluit over tG gaan tot hetinstel·len 
van twee Classes, nl. oen Classis Oost-Australia 
(Laurrcestonon Wollongong) "en een Classis Wost
Australia (Alb8.ny on Armadale), -zodat de Synode 
dan ook oveneenkomstig art. 50 K.Oo om de drie 
jaa:u kan gehouden worden; 

dd/ de Synode stelt nieuwe grenzen vast voor de bear
beiding-der verstrooiden, in verband met de ·in
stituering van de Kerrk van Wollongong; 

ffjf/ de Synode oeslu:Lt~ dat de plaats Van vergaderen 
van de volge'rrde Synode zo wordt gekozen 1 dat do 
reiskosten tot eom; minium wordcn beperkt; 

h- voorstellen van de Kerk van Launcestonydoor de roepon
de KeFk aldus kort samengevat: 
aal inzake de arbeid onder de verstrooiden: do Synode 

-1Yesluït, - dat het werk onder de verstroo'iden zo
veel mogelijk door persoonlijk bezoek zal worden 
ver:rricht 1 en dat de'kosten daarvan zullen worden 
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gedragen dOGT een fonds 7 hetwelk gevormd zal moe
ten worden . door 'Bijdragen van alle Kerken in 
het verBand; de Synode stelt nieuwe grenzen vast 
voor de arbeid onder de verstrooiden in verband 
met de instituering van, de Kerk, te Wollongong; 

. bbl de Synode 'Besluit, dat approbatie van een beroep 
verkregen zal worden langs'de weg van schrifte
lijke corrcespondentie tussen de betreffende Kenk 
en de genabuurde Kerk; terwijl voor het beroe
pingswerk zelf goedkeuring nodig is van de gena
Buurde Kerk; 

cc/ de Synode besluit,dat het verband zal steunen ge
meenten, die. willen overgaan tot beroepen en fi
nanc:i~eel niet bij machte zijn; 

dd/ de Synode Besluit, dat de volgende Synode in 1958 
wordt bijeengeroepen, tenzij twee Kerken schrif
telijk do noodzaak van een spoedigm' vergadering 
aantollion; 

ee/ de SL1110de benoemt Kerkvisitatoren, die tenminste 
8srunaal per- jaar schriftelijk visitatie doen on 
verslag uitbrengen aan de Kerken of ter Synode; 
geschillen, welke niet op korte termijn lmnnen 
worden opge1ost, wordel1 in handen gelegd van ecn 
arbi trage-collh"llissie, welker ui tspra'ak bindend is, 
hoeVlo1 haar overwegingen door de 'Synode. kmuren 
worden onderzocht. 

i) schrijven V7an de Kerk van Vlo11ongong met Betrekking 
tot h8t voorstel van de Kerk van Al"Tnadale 7 g)-:t'f/; 

k) bericht van brD J.v.d.R. te L.,dat zijn schrijvon (zie 
7 sub d) vervalt; 

1) 'schrijven Van de Gene:vale Synode van I:nschede, in11o\1-
dende verzoek aan de Synode van Armadale 1956, uit te 
spreken, of The Free Reformed Churches of Australia 
correspondentie met De Gereformeerd'e Kcrkenr in Neder
land begeren overeenkomstig de door de Synode van 
Kampen 1951 daarvoor opgesteld8 richtlijnen; 

m.) schrijven van br. VI'. L. D. te B., dat hij heeft afgezien 
van het ind:tenelli van oerr,bezwaarschrift(zie 7 sub b); 

8. Behandolirrg van de instructies. 
9. Rapporten: 

a) Kerkvisitatie (Acta Synode 1954 art. 29) ; 
b) quastor Synode 1954 (art.33)j 
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c) zendingsde:çutaten (a"rt.24); 
d) deputaten art. 49 en 79 K.O.; 
e) deputaten voor correspande:ht:iie met Bu:iiterrlandse Ker

ken (art .. T4); 
f) deputate~ Engelse Psalmberijming en ~ie Formul:iieren 

van ~nigPre:iid(art.17);schrïjveri varr or.J.v.d.R. te L' j 

hetwelk dienen wil als een minderheidsrapportj 
h) deputaten voor corRespondentie Hoge Overheid(ar t.13) i 
jj) vàrr de KerkelTI! :iinzake haarr arbejid onder de verstrooi

den (art.20-; 
k) van de Kerk van Arrrnadaie inzake het archief (art.32); 
I) van dG Kerkerr ,r>an Albany en Launceston inzake appro

batie van boroopen (art~27). 
10. Controle van de boeken en beScheiden van de Syrrode

quaestor. 
11. Vaststelling van do perccniagecijfers voor de omslag van 

de Synodekosten over de Kerken. 
12.Beno8ming van deputaten. 
13. Aanwijzi11g van do roepende Kerk on bepaling van db plaats 

,on tijd voor de ccrstvolgEmdo Synode. 
14.Rondvraag naar art.41 K.O. 
15. Porsoorrlijke- rondvra~-,g. 

16. Vaststelling van do Acta .. 
17~Vgststelling vónhet porsvorslag. 
IB.Censuur ng8.r 8.:ut. 43 K. O. 
19. Sluiting. 

Artü:sl 6 

WERKWIJZZ 

De Synode stelt haGr werkwijze V8.st. Zij zal 
t"s morgens 9.30 12.30 uur; 
, ti" middags 2 - 6 uur; 
ts avonds 7~30 - 10 uur. 

.Artikel 7 

HUISHOUDELIJKE R~GELING ' 

vergaderen: 

De Synode stelt, aan de hamd Van een door de Korkergad' van 
Armadale o:pgesteld concopt, eon Huishoudclijkè Regeling vast. 
Deze luidt: 
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HUISHOUDELIJKE REGELING voor de Synodes van 
~he--Frëe"r(8:fórmecr Churchës-or~stialia---

Artikel 1 VERGAillRINGEF!. 
a. De 'vergaderingen worden, zolang er rioggeen Classes zijn 

gevormd, gewoonlijk eens in de twee jar~n gehoud'en, indien 
mogelijk in het begin van de hlaand Januari, "temzij het 
noodzakelijk blijkt eerder samen te komen. , ' 
~err binnen -twee jal1en te houden vel1gadering zal slechts 
worden samengeroepen met gemeenschappelijk goedvinden der 
Kerken. 

(Bij de bespreking van deze zin,d±o in het concept even
(zo luiddo, werd' ook het' voorstel van de Kerk van Launce
(ston, aangeduid in het agenduill onder 7-h)-dd/ j, be-trok
(leen. TIit voorstel luidt: 
( "Art.20 Acta Synode 1954. 
( De volgende Synode 'worde niet eerder bijeengeT<J'open 
( dan iIil' 1958, tenzij twee kerken schrif'telijlt de nood
( zaak van oen spoediger- vergadering aantonen", 
(De Synode besluit de zinsnedo uit het concept te aan
(vaarden. Het voorstel van do Kerk van Launccston komt 
(daardoor niet raeer in stemming. 

Zodra er Classos zijn gevormd, wordeII de vergaderingen eens 
in de drio jaren gehouden, met dezelfde bepalingen als him.
Doven gemaakt. Een binnen drie jaren te houden vergadering 
zal slechts worde!TJ: samengeroepen met gemeenscJ:appelijk 
goedvinden der CJasses. 

o. De plaats, waar de Synode gehouden zal worden, zal z6' VlOr

den bepaald, dat de vervoeronkosten der afgevaardigden tot 
een minium vvordcnbeperkt. 

Artikel 2. AFvAARDIGING. 
, . 

a~ N3.2J,~ de -ve:pgaderlngeD worden, zolang er nog geen C'lasses 
zijn gevormd, door iedere KeJ7k GeD. dienaar des Woords en 
OGn oudorling afgevaardigd. Bij onsientenis van een dienaar 
des Wooràs kan in ziijm plaats een oudmJling vlOrden afge
vas.rdigd, en bij onstentenis van een ouderling kan een di-
aken worden afgevas.rdigd'. : 
Zodra er Classes zijn gevormd~ worderrdoor iedere Classis 
twee dienaren des Woords en twee ouàerlingen afgevaardigd, 
waarbij ernaar gestreefd zal worden, dat deze afgevaardig
don uit zoveel mogelijk verschillende Kerken worden gekó
zen. Zo,lang hot getal CJ,-asses niet hoger is, dan twee, wor-
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den door iedere -ClaSsis drie dienaren des , Woord-s en d:r>ie 
ouderlingen afgevaardigd. Bijonstentenïs Van-eon dienaar
des Woords kal'iI' tn zijl1I plaatS'oal1I ouderling wo:rden a:fge~ 
v1aardigd? en bij onstenten:iis van eerroudcrling kan: eon di-
:aken worden afgeVaardigd. ' 

o.Alleafgevaa:udigdcn mClLeten voorzien zl.Jn van oen crreden
tiebrief?waarin u:Etgedrukt is:gebondenheid a:J.rr Gods Woord~ 
De Drie Formulieren v'an Enigheid on d.9 Kerlwnordenïng. 

Artikel 3.SAMENROEPING~ 
a.ne-sam-ènroeping der eClIstvolgende ,Synode geschiedt door de 

Kerk? die hiorvoo:r" naar toerbeurt in alphabGtische' volgor
de der Kerken op elke vergadoFiDgword1; aangewezen. 

b. Do:oproGp ter vergadering geschlod"t minstens 6 ma~mdon van 
tó 'von)ll? mat het verzook eventuelo stuk;kon voo,r het agen
dum bij de roepende Kerk in tG' zenden tot uiterlijk 8 we
kem: na hot verzenden van de oproop ter vergadering. 

c.De roependeI~ellk zendt het voorlopig agendula? r-,Ct ccn lijst 
van de ingelcomen stukken? in ~r:iie exemplaren aan de Kerken 
toe? mirrstens drie maanden VOOT de vergadering. 

d •. Ellw Kerk zendt uttórliljk 3 maanden vMr de vergadering 
eon volledig afschri:ft van alle door hao.ringEidiendo voor
stellen aan haar zusterkekk(Jn. , 

e •. De ro'epende Kerk zorgt? d-atälle vooT de w81.;gadering 001'W-

4igde stukken te:v tafel zijn. 
f.,De tijdsbepalingen in dit artikel gelden voor de niot-vOl"

vroegd-sameJi'igeroèpen SynOdes i voor verJ'Tocgd-samelilEoroepon 
Synodes zullen deze tijdsbepalingen zoveel mogelijk ~n 
acht worden genomen. 

Artikel 4. TOEGANG TOT DE VERGADERINGEN. 
a.Tot do vergaderingen hebben toegang alleledén varrThe 

Free Reförmed Churches of Australia.DeBehandeling van al~ 
IC gevallen van persoonlijke aard gesc,hiedt' 3chtor motge
slo-ten deuren (comi te-:.generaal) • 

b. Aan de beraadslaging on mogen alleen afgGva:J.rc1igde,n deelne
_ mon? be110udens het in art.42 K. o. Dopaaldo, temzij de ver

gadering besluit ook ao.n andoren hot woord te goven . 
.Artikel 5. MODERAMEN. ~ 
a.H-èt moderamen bestaat uit een prÇleses, een assess,or, een 

Ie scriba on: een 2e scriba. 
b.De aSSossor schrijft het korte persverslag. 

VoortsassïsteolTt hij" indionnodig,de andero moderamon
ledon bij het uitvoeren van hmi taak. -
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c. De le scr:iiba schrijft de Acta. 
d. De 2e scriba venzorgt de cOTIrespcmdent:iie. Hij gee1ft' van: de 

berro:em:iingen en besluiten schriltelijk kenn:iis' aan de betrok
ken personen. Van alle u:iitgaande brieven zal-h:iij 'afschrift 
houden, ter bewaring :lin het archief. 

Artikel 6. STEVIMT~TGE!ir. 

a.Afïë besiui{en'-vvoTden Z'oveel mogelijk met algemeen goed:"" 
vinden genomen. 
Is stmmn:iing nod:Lg9dan gesChiedt deze over zaken mondeling, 
terwijl bij staking VaH . stemmen oen vOGJrstel w0Td"t geacht 
verworpen te zijn. 
Over personon wo:rdt schriltolijk gestemd 9 tenzij een benoe
ming met bewillig:iing de:rr vOl!gad'en:iing geschiedt dOC1r do 
praosos. 

b. C'Tekozen zijn dcgenen~ die dG meDste stemmen op zich vre:rr
enigen,met dien verstande echter, dat iN; geen geval iemand 
als gekozen aangemerkt wordt, die een stBmInencijfer veJT-:
l~reog, kleiner dan de helft van het aantal a:ffgevaaJ:ldigden, 

-dat aan do stcD1r,ling deelnam. 
Hobben verschillende pOJ:lsonen eon gelijk aantal voldoende 
stenll'llen V'orlcrogon, daN Hordt" @pnieuw ove:rr hen gestemd, on 
staken dan do stem,len opnieuw, dan wordt? onde:rr a12DJwep:iing 
Van do N2.an des HeOl?en, doo,r hot lot besl.ist. 
Indien na twee vrije stemwingen nog niemand het vereiste 
stemnonaCèntal op zich hoeft verenigd, wordt oeIT herqtermning 
gehoudon tussen hen? die lJij dG twecd'c vJ:lijG stemrn.ing de 

·r'leeste stemflon heb1x)ll vorlcrogen. 
Artikol 7. VOORSTEL l,EN EN RSSI,uIT:CN. 
a:Voorst8l.1Gn--8oGten~-op vorzoeï(vail de praeses, schriftelijk 

worden ingediend. 
b. Na el.k gerromen bosl.ui t -raoot de rGdactïe da"..rvan teF veJ:!ga

doning worden gel.ozen. 
Artikel. 8. UITVOERING VAN GENOMEN BESLUITENo 
De -u-itvoc-rlliig-v.;Yï gonorll-on besluI:förCvwrdt - opgedragen aan hGTl, 

d:lie de vergadering daartoe aanwijst al.s haar doputaten. 
Indien geen aanwijzing van deputaten geschiedt, is het mode

J:!amen daarmee bolst. 
Artikel 9. DEPUTAATSCHAPPEN. 
____ ._._~ _~' ___ T __ _ -'"_. __ ,,_~_. ~._ 

a. Op elke Synode worden o. a. do vol.gende deputatE)ll 15enoomd, 
met hun secundi: 
1. deputaten voor correspondentie met de Hoge Overheid; 
2.deputaten' voor corJ:!ospondcntio met Buitenlandse Kerken; 
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3.depmtatem: ad artikeleN 49'en: 79 K.O.; 
4 . .,eventuele consulenten voor vacante Kerken; 
5.·een Synode-quaestoT; 
6. eeIlt' a:vc:i.lef-bewarende Kenk; 
7. een Ke:rrk om toezicht te houden op de bewaring van het 

arciief. 
B.,Al·le deputatèn brengen, voorzovrer zullm niet eerde!! is ge

schied y 8.all de eerstvolgende Synode schrif-t'elijk Hap~p @ rt 
uit over hun: vverrkzaamheden,ternijl alsdan tevensdefinan
ciele beschGid~r1worderi nagezien. Zjjjworden dáarna gede
chargeerd. 

c'~ Deputaten, -[tan welke de Synode opdraagt te rapporteren aan 
de Kerken, zullen hUll' Rapportere aan de Kerken toezenden 
uiteJJlijk drie maanden vóà:r de eerstvolgende Synodo?tCnzij 
do Synocloandérs bepaalt. 

d~Alle deputaten' zulleneerr behoorlijke instructie ontvangen. 
l\..rrtikol 10. KCRKVISITATI3. 
Zolang'er nog geen Classes zijn gevormd, zullen de door de 

Synode benoemde Kerkvisi-'cgtoren oCl'!lliac;,l per jaar schrifte
lijk visi -G:rtiü doen aan de hand van do met gemeen aCC 0 (Ol TId 
nangenomenvisïtatïe-rcgcling. Zij zulIon schriftelijk J:!'ap
porterên tei' Synode, en in een ja8.r waarin geerl Syno.de wordt 
gehouden aL.m de Kerken. De .Cl.ntwoordon van de Kerken 0 p de 
vragen worden in het Synode-archièf gcdcponecTIdo 

Artikel 11. CONSULENTEN. 
Dd Syno-de wijst? zciiaDg er noggecn ClassGszïjn gevoTmd? 

met het oog op OV'GrrlUGGl berrÜiepingsw(.;rk? voor iedirü vaCan
te Kenk eon consulont aan~Hior.b:i;j woTdtzOiVeQl mogelijk Fe..,. 
ltem.dirrg gehoUdon met dG WOlTS V2.11 debotrokkon·Kcrk. 
])E) consulenten zullen, onverminderd het in arto 4 on 5 K.O. 
bepaalde, desgevraagd naar vermogen cic hum: toegewezen Ker-' 
ken met raad en daad terzijde staan.' 

Artikel 12. APPROBATIE VAN BYROEPEN. ------
a. De regeling van do appro batiC van beroepen wordt jzolang er 

nog gean Classes zijn, domr do Synode vastgesteld; 
b.De volgende stukken zijn voor ~pprobf'.tio V2n boroopon ver

eist: 
lede boroopingsbriof; 
20"0cn vorrklaring ven aannoming'vQn beroep; 
3.wettolijke getuigonis des e.fscheids van dG Kerk, W8.nr- do 

boroepene hot laatst hoeft godiend; 
4.wettolijko getuigenis des afscheids' van dG Clnssïs, w2o..r 
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de beroepene hei:! la~ètst heeft gedicmd; 
5. een verklClring V2.n dobero'opende Konk, dat de 1TGrdiste 

8.fkondigingen hebben plClC'.tsgevonden. 
(Di t artikel werd in do midd'agzi tting van Donderdag 5 
J2nu2.ri 1956 21s art., 12 ingevoegd. J3esloten werd in vor
band' hiermc'o de nummoring van de volgende c.rtiltel,en dien
overeenkomstig tG wijzigcn; zie artikel 50 dezer Act8.) 

Artikel 13. FHJANCIEfi!N. 
a .. De onkosten 1 ten behoeve van dê SynOde gema2.kt door de 'roe

pende Kerken, afgeva2xdigdén, deput8.ten en anderen, zullen 
gespecificeerd a2.n de Synode-quaestor worden opgegeven, die 
voor de terugbetaling zal zorgdragen. , 
ri18crdere deputaten, benoemd voor eenzelfde za?.k"zullenge
zamonlijk 66n onkostennota indienen. 

b. lUIe gGzamenlijke kosten word-Gn door B,lle Kerken tez2mcn 
gedragen, verdeeld n2o.r percentéègecijfers, die 0]) clb:i ;3y
node zullen 'iiorden vastgesteld na?r -rato -"all het 2.Ontal 
belijdende leden der Km::ken op 1 Januari .van het Synode
j 2.::' r. Belijdende leden, di3 in de verstrOoiing vronen, Gn 
geGIl kerkelijke bijdr8.gG geven, zullen hierbij niet worden 
rnec;gctold. 

Artikel 14. pYIWDE - QUAC,STOR. 
".=1. Dü''''sy'noifc='qu: .. :ioS::t"ür ontvRngt-en behec:nrt de gelden der Syno~ 

do, dOGt de gobruikolijke ui tg2von en zorgt voor de bekend
making der quota. 

b.Op olke Synodo worden do boeken en bescheiden van quaestor 
D2.gezieE door een cOllllllissie uit do V'erg8.doring~ en bij ac
coordèovinding door haélr voor de Synodo getekend. 

;~r~j-}ce}-, _1,5., Y ~:S,T:e _v~AR.:IC"ZLiûVlH:rsl?E1~J??~_ J~Gl~~RlpQ.:_ 
Op iedcre vergo..dering hobben de volgende WGrkzé'..::uJlhedon 
plaats: 
1. Opening door de praeses van de Rc'l.ad der roepende Kerk~ 

indien deze is afgevaardigd, of door een der afgevaardig
den dier KOJJ'k. 

2. Onderzoek der crodentiebrievon en controle v/an de VOOlt' 
de verg2dering door de roepende Kerk ter tekening ga
lGgdo prosentiolijst door tweo deputaten~ door do praoses 
aam te wijzen, en rapport daarover. 

3.Verkiezimg van het moderamen. 
4.Constituering der vorgadering. 
5.Vaststelling van het agondum der Synode.' 
6.Vaststelling van deworkwijze der Synódo. 
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7. Behandeling vcm de ingeknmen stukken. 
8.-Behandeling Van de instructies. 
9. Rapporten. 

10. Ccmtrolo van .de boeken: en beschoiden V2;n de Synode
quaestCJr. 

11.Vaststelling van de percentagecijfors voor de omslag van 
do Synodekosten ovor de Korken. 

12 .-Beno eming van doputat en. 
13.Aanwijzing V8el1 de ro:epende Kerk~ on bepaling van pl&'i.ts 

on tijd voor dG eorstvolgonde Synode. 
14. Rondv'raag naar o'rt. 41 K. o. 
15.,Persoonlijko rondvraag. 
16.Vaststolling van de Acta. 
17.Vaststelling van hot kort persverslag. 
I8.Censuur nao.r o'rt. 43 K. o. 
19. Sluiting • 

.Artikel 16 •. SLOTBEPl.LING. 
V'hjziging- V2.l1 deze Huishoudelijke Regeling is slechts mo

gelijk,. nRd2.t con desbotreffend voorstel door middel V2.n 
het voûrlopig 2gendurrl tevoren aan do Kerken is bekend 
gomac.kt ~ zulks mot inachtneming VO,n 2.rt. 3d van deze Rege
ling. 

Do Synode besluit deze Huishoudelijke Regeling in do Act2. 
op te nemen, en dO.t olko Kork 3 overdrulckencrvQn ontvo'ngen 
zal, 2.1smodo dat 3 overdrukken in het Synode-2.rchiof zul-I em:, 
worden gedeponeerd. 

lVlIDDAGPLUZE EN HEROPENING. 

Do bespreking on vaststelling VD,n de in :Artikel 7 vermelde 
Huish(wdelijke Rogeling werd ondorbrolwn voor de m:i;ddb.gpau
zo. 
Na deze pauze heropende de praosesde ve~adering. Gezongen 
werd Psalnll 27 : 7. Daarna werd de behE'.ndeling en vaststel
liing van gen<il.cmdo Regeling voortgezet on bo~indigd. 
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Artikel 9 

SCHRIJVEN KERK VAN HOLLANDIA 

Een aanvang wordt gemaakt IDlet de behandeling der fun:gekomen 
stukken. 
Alleree:r'st wordt besproken een schrijven van De Gerei 0 r-

cmeerde' Kerk van Ho~larrdia (Nederlands Nieuw Guinea),waa~ 
in, op grond vaYiI' een v:ii.erlal overweg:iingen verzocht wordt 
om opname in het verband van The Fres Ref6rmed~ Church'es,:of 
Australia. 
De Synode spreekt uit: 

De Synode van The Free Reformed Churches of Australia, 
bijeen te Armadale (W.A.), 
in haar zitting van Dinsdag 3 Januari 1956 kennis . genomen 
hebbende van het venzoek van De Gere:ffbrmèerde Kenk Van 
Holfand:iiä'fJiJederlands Nieuw-Guinea) om ,opgenomen te worden 
in het verband van The Free Reformed Churches of Australia, 
overwegende: 1. dat haar niet bekend is of De ,Gerefb:rrnee-:trde 
Ke:rl{eilin--Nederland al dan niet een regeling hebben ge
troffen conform art .. 51 K. O. voo'r het V'enband met 1)0 Gere
formoerde Kerk van Hollandia; 

2.dathaar niet bekend is of De Gereformeerde 
Kork van Hollandia al dan niet, overeenkomstig de aan de 
ICorlc van Armadale medeged'eGldevoorncmens, om zulk éen Jie
geling heeft verzocht; 

3.dat haar te weinig bekend is aangaande deze 
Kerk; 
bosluit: l.aan het verzoek van TIe Gereformeerde Kerk van 
Hollandia niet te voldoen; 

2.haar deputaten voor correspondentie met bujjtén
landse Kerken op te dragen nader onderzoek in to stèilon 
naar het il} bovemstaande overwegingen genoomde. ' 

Artikel 10 

BRI:;~VE!N :Sr W. IJ. D. TEB. 

Ingekomen is een schrijven van br W; L. D., te B. e. a., waar:iIir, 
een bezwaarschrift werd aangekondigdó Echter ook üön schrij
ven van br VI. L. D. te B., dat hi j heeft afgeziien van het in. 
dienen van een bezwaarschrift. 
De Synode constateert, dat het aangekondigde bezwaa~schrift 
niet zal binnenkomen. Van de andere personen, mede namens 
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welke de erste brief geschrove:rt werd, is niets ontvangen. 
De Synode rreomt hiervan met blijdschap kennis. 

Artikel 11 

BRIEF J. W. H. B. TE S. P. 
-'---.~. '-. '~.-""-'--'--. ~.' 

Eerr aanlwndigingvan een verzoek van J. W. H. B. te S. P. wordt 
gelezen. 
De Synode cönst-ateert, dat het verzoek. niet ingekomen, is. 

Artilwl 12 

BRE.:jVEN Br J. v. d'. R. to L. 

Br J. v. d. R. te L. zond een schri jveD inzake het IfRapport 
Psalmberijmingen De Dr:lO Formul-ieron van Enigheid ". Echter 
werd ook eon brü~f van deze broedor ontvangen, w2..ar"in wordt 
verZtooh:t de eerstgenoemde brief als niet geschreven te DO
schouwen •. Do eerste brie,f wordt ongelezen terzijde golegd: 

Een sçhrijvc:m van b;r P~H. B. t3 B. inzake het rapport dOlT de
putaton voor correspondentie mot buitenlandso Kerken wordt 
gelezen cm voor kennisgoving aangenomen. 

Artikel 14 

ORDE VAN DE EREDDi;NST • 

. De Kork van Albany stolt voor: 
"De Bynodc. etc • 
Constaterende dat do Synode van 1954 'uitsprak: (Acta art. 
------,---- 15), "dat do in- onze kerken te volgon orde 

van de Eredienst .dezelfde dient te zijn, als 
die in gebrUik is bij. de GereformeerdG Ker
ken in Noderland lf ;. 

Overwegende a) dat yom: de Gereformeerde· Kérkehin Neder
land ge,on .ordo voor de Eriediens:t is vöorge~ 
schreven; 

b) dat in de Gereformoerde Kerken: in Nederland 
dan ook geen eenvormigp.e:iid·ür in het gebruik 
Van 'eorr orde VOOi!:' de Krodionst;· 
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c) dat het: besluit van de Synode van 1954 vo:ow 
de orde voor- de E:uedienst du-s eon maatstaf 
aamvijst die niet bestaat; 

:Besluit tewg te komen op gel1fO'emd fu sluït -Vian de Synode van 
1954 ". 

Na bospreking wordt deze zaak aangehouden. 

Artikel 15 

ACTA IN HET ENGDLS. 

De Kerk van Albany stelt voor: 
IIDe Synode besluit? ook ditmaal de acta in hot Engels (naast 
het Noderlands) te dOOIT' verschijnen; 

exornpla:rron van de Acta in het Engels eveneens to zenden 
aan de predikanten van do Roformed" Presbytorian Churches!! 

De Synodo bosluit ook ditmaal do Acta in het Engels te doem 
vertalon. 
Het tweede doel van het voorstel wordt verworpen. 

ArtilqÜ 16 

ACCOORD VAN KERKELIJK SAl\!IENLEVEN 

De Kork van Albany stelt voor: 
"De Synode otc. 
,c0E.s:tat_ere_n:~_o dat do synodo Van 1954 bosloot (acta art. 38) 

"als accoord voor do _ kerkelijke samenlev'"ing 
aan te nemen de Dordtse Kerkenordening"; 

~ve!:!!.f!lf55~??:_~ dat het nood"zakelijlcis dat duïdelïjk zij of 0.1-
lerlo:ii besluiten en bepalingen, door Gonerale 
Synodos van De GeJJofo'rmeerde Konken in Holland 
genomen en gemaakt, ook van kracht zijn VOOlr The 
noc Ref'ormed Churches of Australiai 

besluit dat accoord van kerkelijk - samenlev'en zal zijn de 
---.--- Dordtso Kerkorrordoning,gelijk deze ten laatste door 

de Synode van Kampon, 1951, is gewijzigd en nador 
vastgesteldyon dat de besluiten Van Generale Synodes 
van De Gereformeerde Kerken in Nederland g08nrochi&
kracht bezitten voor Tho Free Reformed Churches of 
Australia ll • 

Dit voorstol wordt rra bespreking in stemming gebracht eh bij 
staking van st0lUlClcn geacht verworpento ZIJn. 
Intussen heb'Eren de afgeViaardigden van de KeJJk van Armadale 
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Gen voorstel gedaan 1 dat deels van dezelfde inl10ud is als dat 
van de Kerk van Albanyymaar waarvan het voorgestelde besluit 
luidt: 

"besl~~~_, dat accoord van kerkelijk samenleven· zal zijn de 
Dordtse Kerkenordeningy gelijk ueze ten la,tste 
door de Synode van Kampen y 1951y is gewijzigd en 
nader vastgesteld; en voorts die besluiterrygeno
men door de ,Gcnarale Synodes van De Gereformeerde 
Kerken in Nederland tot enmet de Generale Synode 
van Kampen 1951? waarvan do Schriftuurlijkl1eid 
duidelijk vaststaaty rechtskrach-t; bezitten voor 
The Froc Reformed Churches .oi' Aus-Gralia ll .' 

Deze zaak zal op een later tijdstip ,"forden afgehandeld. 

Artikel 17 

HZROPliNING 

De avondzitting wordt aangevangen met het zingen van Psalm 
67: 1. 

Artikel 18 

._ ~O,JlZ~~2.:s"j __ :3.3;SC_1i.:g:J'p~~_~S!}T9P;,:-_Q.l.Y\;::;_:3.:t'O~ 
., Voor controle van do boscheidcm van de Synode-quaestor wor
den do brs Plug en Van der Spek aangewezen. 

Artikel 19 

DEPUTAP~SCHAPPEN 

De Kerk van Armadale stelt voor: 
Hdat· do'd©0r de Synode in te stellen Deputaatschappen in 
het 'vervolg. zo geregeld zullen worden? dat de te benoemen 
d8putaten 18den zijn van èènzelfde plaatselijkó kerk? opdat 
daardoor do deputaten-arbeid vergemakkelijkt zal wordenywO-t 
uiteraard aan- dezo aroeid ten goede zal kunnen komeniJ. 

De Synodobesluit, dat de'door de Synode in te stellen Depu
taatschappen in l;töt vervolg zo geregeld zullen worden,· dat 
de in elk -Deputaatschap te benoomen personen zoveol mogeljljl~ 
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ledew z:iijliI' van Mnzelfd-e plaatselijke Ke!i'k,opdat daardooa:r de 
deputaten-arbeid vergemakkelijkt zal wo:rden~ watu:tteraard 
aaw dez--e arbeid ten g<iJ,ed'e zal komen. 

Artikel 20 

BID- EN DAIDCSTOND 

De Kerk van A1!l1ladale stelt va 0'1': 
110m te o-eslui ten een jaarlijkse Bid- en Dankstorid voor ge
was en arbeid in de Dienst des Woordsop de laatste Zondag 
van Januari te houden"; 

]Je Synode besluit naar aanleiding VM dit voorstel de Kerken 
op te wekken een ja:c:.rlijkse Bid- en Dankstondvoor gewas en 
arbeid te houden op de 3e Zondag van Februari. 

Artikel 21 

CLMmISVORMING -

]Je Kerk van lU'madale stelt voor: 
"oni te besluiten over te gaan tot het instellen -van twee 
classes in het kerkverband van The Freo Rcformed Churches 
of Australta~ namelijk oen Classis Oost-Australia 9 viaar-coo 
de Zorl-::on van Launcoston en Wollongong, en Gen Classis 
West-·Australia~ waartoe do Kerken van Albany en Armadalo 
zullen behoren". 

De ,Synode, konElis gemomen hebbende van het 
Kerk van Armadale 1 sprookt als haar oordeel 
voorficClassisvorming nog niet rijp is. 

Artikel 22 

voorstel van de 
uit 1 dat de tijd 

GI~J~NS~G~~_NG J~!tBEID .-9NIlER.~JSW?-c~P.9_IJ?~N:~ 

~tJe Kerk van Armadale stelt voor: 
IInu do Kerk des HCGren ook te Wollongong (NoS.W.) tot open
baring is gekomen 1 

l)dat de op de Synode van Armadale 1954 voor de arbeid on
der de verstrooid wonende bro'9dersen: zusters vastgestel
de grenzen der Kerken in overeenstmriming daarmede ~ullen' 
worden gewijzigd, 

2)dat de staten Queensland en N.S.W. aan de Kerk·vanWöll
ongong zullen worden toegewezen, en aat overigens de ge
maakte regeling van kracht blijft, 
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3)dat bij eventuele instituening van nieuwe Korkon deze 
grenzen nader worden geregeld in Classicaal verband", 

De Kenk van Launceston stelt voor: 
"(A) Hot \'lerk onder verstrooid wonende broeders err zusters, 

levende buiten de staat waarirr de aangewezen kerk ge:in
stitueerd is, zoveel._mogelijk door persoonlijk bezoek 
te vorrichten. 

(B) DG Kerk van Launeeston verzoektonthef'f'ingvan opdmirt 
bearbeidi:ag N.S. Vl. on goedkeuring' van de roods pla8.ts
gevonden practische overdracht van· ait gebied aan de 
ICerk van Wollongong. Zij stelt tevens voor db bearbei
ding van Queonsland over te dragen aan de kerk in 
N.,s. W. ". 

Do behandeling van deze vOQrst·ellc)ll wordt in deze zitting 
slechts gedoeltelijk besloten. 
De Synode wordt geschorst na het zingen van Psalm 74 : 18 en 
20 en dankgebed bij mondG van br.Van.dor Spek. 

Artikel 23 

HEROPENING -. -_ .. -.~-_. 

De vergadering wordt heropend. Gezongen wordt?salm19:4 1 go
le~en Psalm 19. Daarna wordt gebeden. 

Artiké1 24 

PERSVm._SLA2_.~~ AÇ_T~ 

Het door de aSsGssor .Qpgestel,çle Kort Porsverslag van de CGr
ste zittingsdag cwo.rdtgolezell· en vastg:estoid.·· 
Do Artikolon 1-6 van de Acta worden vastgesteld. 

Artikol 25 

MEEID ONDBRm: "VERSTROOIDBN f1
. 

< ----,----'-----~~~- -.-",--~._,"---; 

Do bespreking· yan de voorstellen, in artikel 22 .genoemd, 
wordt voortgezet. 
De Synode .. besluit,· n:U de . Ke.rk des Hoeren: ook te:Woililorigong 
(N.~. Vi.) tot Qpenbaringis "gekom\3n 
l)dat do op do Synode van :Armadal:eJ.:954 voor de· arbeid oroer 
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grenzen d"er l{erkon :'n overeon.3temm:j.:ng daarmçde zul 1. en 
worden g,Jwijzigd s ' '" '" ' . " ' 

2.)dat de staten Queensland en N. S.W;aun de Ke:dr vanWollor:g
ong zullen worden toegevrezen, en dat overd.gen.$ de gemaakte 
regeling (Art. 20 Acta 1954) van kracht blijft? 

3)bjj de Karlmn 8li'YIstïg aan te bGvelon een eventueel verzoek 
vai1 een financieel zw~Jcke Kerk om steun voor haan aroeïd 
onder de verstrooid wonende oro:edoJ:.s en zustens, 

4 )dat bij eventuele inst:i~tu('~O':i,ng van niet:wo Kerken de g:t'erl:~ 
zen nader worden g"rogeld door de Kerken onde:rrling. ' 

Artike] 26 

___ ~_.·.~~~r~ __ ~-__ ; ~_ •. ~ __ . 
, , 

DG Kei."l<:: van Armada18stel-è; 'loc': 
liDo Ra::=td van do Fl'ec R8formod Chl1TCl1 ot ll.T'll:a.dale, i.n vergÇ1.-
dering bijeon op M8:mdé1{'; 17 Octo[10r 1955? 
lcennisger:.mllon hebbenCto van h0'i:; in A:~,-I-". 11 van da Acta ,der 
. Synodo- ArmadR,1G'-195-4-bedooldo?8D in Art .. 40 dior Acta door 

de Synode aan do K~;1'ken gegovün ad'fÎC"2 b'3tJ:leffondo de, NaaiiJ. 
dCIT KOl"kf-,n, 

E~~E.l_g8r:5_G dat de Synodo om het gewen '1011. zulkeGn advi.8S 
n:i.e+' wa"'; gElvrél8-gê_ deur' :'tc K(Tk0[l~ 

is van oordool cle;; u,o SY::lO<1ü in h8'C gev:-:m Van dit advies 
ha[~rl)c-i()ëgdh'e~_d ;~ te buiten geg&3.n, 
sprEekt uit~,ia.Gz\~ü~!" al;i;ekeiJ.ril di(;~ri:; '~.j word8n~ ()pda-~; 

--Tü:ts-der;gëlijks ill dG toekomst n:; ot ,,'vee:rr gebeuro, 

.212_,_'!=>_~~l-2:l2~~. __ ~~i}_1:-"'..!.~ s-~_~~~!'~ aan de ~3ynodp, kcm6.dale 1956 hot-
zelf'dü uit tG sprok.:m;, 

De Synodo, lwnnis gonomünhobbende Van hot voorstel van" de 
Kerk Van Arm8.dale~ besluit dog8vraagde uitapraak niet te 
doen, omc1athaar niet eebl.ekon is, (lat de Synode van 1954 
in deze zaak haar bevoegdheid is to buiten gegaan, 

Artikel 27 

rLAATS VOLGENDE SYNODE 

J)o Kerk van Armadale stelt vooJ?: 
ndat do plaats van ve:r:gD:Cie:r'ender volgend 0 Synode onzer 
Kerken zo·danig wordt gekozen, dat de reiskosten tot een rni.
nium worden beperkt". ...., " 
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Iml verband met d:ht voorstel:hs een: schrijven· wan de Kerk van 
W@llongong ter tafel. 
Dit schl/ijven en genoemd voo!rstel worden voor kenn:lisgeving 
aangenomen 1 omdat een dcrrgelijke bepaling reeds in de vast
gestelde HUishoudelijke Regeling opgenomen is. 

Artikel 28 

APPROBATIE VAN BEROEPEN • 

. De Kerk van Latmeeston stelt voor: 
"De Synode besluite artikel 27 van de Acta der vorige Sy_no
de te herzien en als vo~ te redigeren. 
De Synode besluit inzako approbatie van beroepen volgens 
art. 5 D. K. O. ~ dat approbatie zal verkregen worden langs de 
weg van schriftelijke correspondentie tussen do betreffende 
kerk en genabuurde kerk, waal/bij de vereiste stuk1wn dienen 
te worden overgelegd; 
terw:ii.jl in kel/ken zonder of met niet meer dEm een dienaar 
het beröepingswol/k slechts ter hand genomen kan worden mot 
goedkeuring van do genabuurde kOl/kil. 

De Synode besluit inzake approbatie van beroepen volgens 
art. 5 K.O.: 

l)deze approbatie zal vcrll:rogen worden langs dr; weg van 
schriftelijke correspondentie tussen do betreffende Kerk 
en de genabuurdc Kerk, waéèrbij de vereiste stukken dienen 
te worden overgologd; 

2)do gcrrabuurde Kerk zal over de approbatie rap~)ort uit-
brengen op de eerstvolgende Synode; 

3)de genabuurdo Kerk van Albany zal die van Armadale zijn 
cm omgelceo)]d~ do genabuurde Kenk van IJauncoston zal die 
vanWoll<!lngong zijn en omgekeoJld; 

4)indien er· n:îiouwe Kerken geinstituoerd worden zullen de 
Korkon onderling eon regeling troffen omtrent de nabuur -
schap. 

Aan de Huishouàolijko Regeling zal in verband met de aPI1roba
tic van beroopon oen bepaling worden toegeV'oegd~ die later 
tor Synodo zal worden vastgesteld. 

Artikel 29 
FINANC IJ:':LE STEUN BEROEPINGSWERK 

Do Kerk van Làunceston stelt voor: 
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"Gemeenten welke willen overgaon tot het beroepen van een 
predikont ~ndjjt fïnanc:iiçcl niet kunnen, te steunen door 
het veFband, zo degenabuurde KOl?k ditgunst-ig adv±seeJTt"o 

Dit voorotel wordt_door de Synode verwo.'t'pen. 

A:rrtikol 30' 

KCRKVISITAIE J~N ARBITRAGE-CQJ\illUSSIE 

De Kerk van Launceston stelt voor: 
"De Synode benoemo kerkvisitatoren~ die tenminste ocmmo.al 
per jaar schriftelijk visitatie doen on olk jao.r,hetzij mèm:'
delimg ter Synode, hetzij schriftelijl~? verslag uitbrengen 
3.é1n de korken. 
GGlwzen gcschillon,wolke niot -op konte termijn door visita
toren kunnen wordGn opgelost, in handen te leggen vandoo:u 
partijen c:.an te wijzen o.Tbitors, terwijl doze oen dorde ar
biter bonGcmen. 
Uitspraak van doze arbitragecommissie is 1Yindend, doch haRr 
oveY'\'!cgingen kunnen door de Synode worden onderzocht ". 

Hot in het eerste gedeelte voorgostelde is reeds geregeld in 
d.e Huishoudelijko Regeling, Art. 10 •. 
De Synode, ge~~~!.'d hot voorstel van dG Kerk vt,n Launcoston, 
ligorozon goschillen, welke n;Lot: op korte tormijn door 'lisita-
toren kunnon wordcm opgelost, in honden te loggcll1van door 
partijon aan te wijzon 8.rbiters,torwij1 deze oen, derde arbi
ter benDomen. Uitspro'8.k ve,n doze arbitragocommissie is bin
dend~ doch haar overwegingen lcunncm door doSynodo vvoTdon· on
derzocht ", 

overwegendo 1 l)dat de HEERE in Zijn Woord, o.a. 
Matth. 18: 15:'T(, -I-C'o-:r:6~ 1-8, Gal. 6: 1-2 7 de weg gew8zenhooft 
tot het l.litde wog ruimon van orgonis8cn in de gomoe-ntoj 

2)dat art.31 K.O.de wog aanwijst van 
app81 tegen een besluit van oen mindoro vorgadering; 

3)dat haar niot do noodzao.k goblekon 
is na2cst hot onder _1) on 2) ovorwogene çGn andere weg vast 
te stelIon tot het uit daV/ag ruim:envan el'genissen in de 
gomeonte; 

besluit het voo,rstel Van de Kerk :van Launeeston 
niot aan te nemc~ 
(De redactie van dit. besluit is in do middagzitting van DOD-'

dordag 5 Jar:mari 1956 definitief vastgesteld). 
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Artikel 31 

. CORRESPONDENTIE rul TENLANDSE KERKEN, 

De Synode besluit het op het ag end UlU .. onder 7 sub 1 'vTernelde 
ingekomen stuk vaD de Generale Synode van' De Gereformeerde 
Kerken in Nederland, te :Enschede vergaderd, te bespreken bij 
het raPPGllrt v'au deputaten voo[[' corresponden.tie met buditen
landse Kerken. 

~~.~p"A G :~ __ '!:.._t..l_N G .. op 4- iT-:-a.~~lar:ii }-~2..? __ 

Artikel 32 . 

HEROPENING 

De middagzi ttinglvordt aangevangen met het zingen van Psalm 
8'] : 1 en 2. 

Art:iikel.33 

INSTRUCTIE ARMADALE 

De Kerk van Armadale heeft haar afgeva8.rdigdën per tnstruc-. 
,tte opgedragen aan de Synode voor te stellen: 

"ten aanzien van al die punten, genoemd in de Acta van de 
- ~ Synode van Armadale 1954 ,waarover door de Kerken geen ha

d;elTe voorstellen zijn ingediend, eh \'!elketoch geregeld 'die
nDn -te v/ordon, eenzelfde gedragslijn tG volgen als door de 
Synode van Armadalo 1954 is gGvolgd; hot betreft hier. de 

: puátoljt, genoemd in de artikelen 28, 29 en 30 van do Acta 
. dor Synode -van ArtIiadale 1954". 
De Synode besluit dG regeling, vervat in de i\.rtikolon 28 cm 
30 ten eerste, van dE; Acta der Synode van Armadale 19'54, te 
continuoren tot do eorstvolgende Synode. 

Artikel 34 

RAl'PORT ZENDINGSDI:i.PUTATEN 

Do Synodo loost hot rapport Vlan de dopu'taten, die door de Sy
nodo van Armadale 1954 zijn benoemd voor de Zcnding,m opwekt 
zich daarover als volgt uit: -' 
De Synode,lcehBJlS genomen hebbondo van hot Fap'port cm de éLqar
in' vervatte voorstellen van dGzen.dingsdèPut8.ten~luidGnae: 

, 
.1 



, 
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"l.tot aan de volgende Synode zullen de kerken: steunbileden 
aan het zendingswerk op Nieuw-Guinea;. 

2. vooTlopig zal deze steun geboden w0J:1den' aan de _ zendende 
,keJ1k van Kampen (Enschede) i 

c 3. de kerken zullenhier"toe Oijdragen .il per ziel per jaar; 
4.nieuwe deputaterrvoO'r de-zeildihgywrdon benoemd,met de 

opdracht: 
;a.de onder- 3'1)edoelde gelden te werz amel en eh te verzen

den; 
b.te onderzoekon in hoeverre do kerken zelfstandig het 

zendingswerk te:rr hand kunnen nemen; 
c~voordo eerstvolgende synode aan do kerkcm rapport te 

bieden van de resultaten VaD hun onderzoek en: advies 
s.angaandc d,e dan to volgen wog"; 

constaterondo,dat haar geblekenis,-dat -verschillendc,noGd
"zakeynks" kerkelijke arbeid nog nÏet kan worden verRicht we
gens gebrek aan financj.dln; 
'§Jl!.o_cl~t_, u:t~. hut niet vorantwoord to achton de voorstellen 
der zonclinc;sdcputatoTIl aan te nemen; 
besluit de za.:èk van do Zçnding over te laten aan hot :iinitia·
tfeT;~Qn do plaatselijke Kerken; 
on v.'okt de Kcrlwn OP1 haar aandacht te blijven schonken aan 
do-:,Trà:l.g"'riiarcCé" mog'elijkhoiid van: zelfstandige zondingsarbGid. 

Artilcel 35 

Het rapport Van doputaten ad. a:r:tt. 49 on 79. K. O. bevat de me
dedoling, dat zij gocD arbeid bellO-Ofden .teveTJ'ichten 1 aange
zien hun advies niotwerd gevraagd in de zin van de ari:ikeJcn 
49 cm. 79 K. O. Zi j verzoeken de Synode, hem te vlillen dechar
geren. 
!-Let rapport· wordt voor kennisgeving aangenomen. Deputat8n ,101"

dé3n gedoGhargecr.d. 

Artilcel 36 

RAPPORr "E~TGELSE BIJBZLVIiRTALING" 

Hot rapport van doput;~.tuh door çlc ;3ynocL Lrmnd2.1c 1954 (.~cta 
Art.16 van de Synode 1954) bonoemd inzake de "Engelse .Bïj

. b_elye;rtalin~' wordt gelezen. Zij, s~ellon voor het volgende 
besluit te nèmen: 
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liJJo Synode van Tho Fyoe Reformed Cllurches of Australia, in 
vengadoL'ing bij-oon te Armadalo op 4 Januari 1956, 
gelozen cn b8sprolcon hebbende het Rapport van de door do 
Synode;" Vian Armadale 1954 bon0~emdc deputaten voor onderzoek, 
wolko Engelse Bijbelvertaling hot verkiezelijkst zou -zijlill 
voor evontueol ge brui,k j.JD de 'Eredienst, 
besluit aan do Kerken "Tho- Authorized King Jaiues Version" 
van--:-de B"iijbol aan te bovelen VOOT gebruik in de Eredienst, 
amdat het schriftgolovig karakter Van dozo vertaling onbe-

'stred cn is". 
Verder vorzoolcen do deputaten do Synod'e hen tG dèêhargeren. 
EGn voorstol uit do vergadering om in het besluit het woord 
"voorlopig!! (nI. "vooTlo:oig aan te 'bevelon .•. ")in te voo Gen 
vfOrdt bij staking van stemmen verworpmT geacht. 
De voo:pstellen V2.n deputaten worden aangenomon. JJeputaten 
worden gedechargeord. 
Daarna scho'rst de praooes de vergadoring VOOT do 8.vondpauzc. 

Artikel 37 

HEROPllJING 

DG vergadering wordt herCf]Jend. Gezo~.g;en wordt Psalm 22: 14. 

Artikel 38 

RAPPORT "ENGELSE PSPJ~MBERIJMING EN 
DF,-DRfE rom;fuLf.ERrbif'"i.r AlT ENIGHÊ I]jïr-,;-

Besproken wordt hot rapport V'arr deputaten, door de Synode 
van Armadale 1954 (Acta art. 17) bonoamd voor do zaalevan de 
"Engelse Psalmberijming on IlüDrie Formulieren van El1jjgheid~' 
alsmedo het schrijven van br J. v. d. n. to L. (vormold op- het 
agondum sub 9 g)? dat als mindorhoidsrapport dienon wil. 
De Synode, 
kennis geuOlllcn hebbondo 1. van hot rapport van do door do Sy
nodo van Armadalo 1954 benoemde döputätcm inzake do T'.Dgolse 
PsalmbeTIijming en do Engolso vertaling van ~ ~ie Formulic-

,. ren van Enighoid; 
2.van fiot schrijven Van br J.v.d.R. 

tEl L. ~ dat zich aandient als mindorhoidsrappórt; 
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constateert, dat het resultaat van de arbeid der deputaten 
niêTV-ändien aard is, dat d'e Kerken ermee werken kunnen, 
en ~~}uit opnieuw deputaten te benoemen, liIlet dezelfde op
dl?acht als de Synode van Amnadale 1954 aan haar deputaten 
verstrekte (Acta 1954 art.17). 
Een voorstel om de zinsnede, die met "constateGrtlf begint, 
als volgt te formuleren: "constateert, dat bedoelde deputaten 
hun opdracht niet hebben üitge-vü-erdÎÏ, werd niet aanvaard. " 

Artikel 39 

RAP:"ORT DEPUTAT~N CORRESP. BUITENLANDSi': K:8RKEll 

In behandeling komt het raPTlort van deputaten voor corrres
pondentie met buitenlandse Kerken en de brief van de Gencrale 
Synode van Do Gereformeerde Kerken in Nederland, Snschedc 
1955/56, vermeld in het agondum onder 7 sub 1). 
De formulering van oen besluit dionapnga",ridû wordt aange
houden. 

Artikel 40 

ORD"': VAN DE Ek:;Dr'TiST 

Inzake bet in .i\,rtikel 14 dezer Acté"\ vormolde voorstel van do 
Kerk Van Albany spreekt d"o Synodo zich als volgt uit: 
Do Synode, lwnnis genomen hebbende Veln het voorstel van do 
rCerk van Al bany ;--~"------------'-~_. 

ovenre{;ondo? dat hn8.rniet uit de stukken gebleken 
is ,do juistheId' van'het. ondar n van dit voorstel overwogent)~ 

besluit dit voorstal niet te acmvnelrdon. 

Artil~Gl 41 

RAPI'OR'l' 11 VERS TROO IDETiIWJi;RK iI 

Do Kerken van Launceston? Armac1alo en Albany brengen rapport 
uit over hanT arboid onder do verstrooid wonende brooders on 
zusters. VéUl de KCJJ'k van Wollongong is hierovor geen rapIJort 
ingekomen. 
Deze rapnorten worden voor kennisgeving acmgonomon. 

Artilwl 42 

ACCOORD VAN KERKELIJK SlllVIENLEVEN 

Het voorstel van do afGevaardigden van do Kerk van .. tl.rrnadale, 
ingediend in vOll'band met het voorstel van de Kerk van Alba-
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ny ?beiq.o genoemd in .'\.rt.16 d.C1zer Acta? 'NOTdt wogensstaking 
der stemmem geacht. verworpen ~'~e zijn. 

Artikel 43 

SCHORSING. 

De vengadering \;lOrdt geschorst na het zingen van Psalm 66: 4 
en dankzegging bij mondé van de assessor. 

MOR GEN Z I T TIN G __ .-.91l_.2.~anuaJj-_195_~ 

Artikel 44 

HEROPENING. 

De vergadering wordt heY'opend. Gezongen wordt Psalm 46: 3. Ge-
lezen F,f'eze 3: 1-12. Thwrna wordt gebeden. 

Artikel 45 

De Synode besluit in comite,-generaal te guan ondor meer voor 
de behandeling don Kerkvisi ta'b e--raPI1o ri: on. 

ArLkel 46 

SCHCRSING· 

Nadat het comite-generaal is opgeheven, wordt de"vel'gade:ring 
geschorst tot 2 u~r n.m. 

M ~J?_R.A_~~ __ L_~~_:ç,,_!'T ~G_. __ 0.P_2 _§8?t1_~lri .. ~~§. 
l~rtikel 47 

HEROPENING 

De vergadering .wordt henopend. Gezongon wordt Psalm 90:9. 

Artikel 48 

'RAPPORT DEPUTATEliJ CORR. HOGE OVJSPJlJsID 

Het Ilapport van. deputaten vQorcorrespondentie met do Hoge 
Overheid wordt gelezen. 
De volgende uitspraak wordt gedaan: 
De Synode, kennis genomen hebbende Van het rap))Ó'rt Van dG 
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àöor de Synode van Armadale 1954 benoemde deputaten vom! 
cOlrresporrdcntie qet de Hoge Ove:rmeid 9, ~. . 

beslni't: 1. deputaten te decha~gérë:m, van hun op-
drathty 

. 2~ nteuwe deputaten: aan "tC ,"'Vi±j'zen1",'eri 
aan deze op te dragen: : ,::. ~"-'-": 

a.te onderzoeken welke de beste weg 
is om het Kerkverband bij de. Hoge Overheid oekend te makenj 

. b. de ,Hoge qverheid . jin de geordende 
weg in kennis te stellen: van de stichting van-het KeJ?lcver
band, met het noemen Van de grondslag en do iNa8:m daarvan;" 

, ',Co aan do HOge Overheid oOn exemplaar 
van De Drie Formulieren van I,'nigheid toe tezendBn, " ve]Jgè~ 
zeld van 'een ko:rt:overzicht van . dû'inhoud daarvan y dat 
slechts de hoofd>mlCGn der' lecJr di:erit te bevatten; 

of vreugde? het 
van deolneming 
Overheid; 

d. in buiterigevlono geval10Yi·. van rOUVi 

Koninklijke huis betreffende, betuigingen 
in naam del" Kerken te richten tot d'eHoge 

d.aande eerstvolgén:de Syrioderappor"t 
uit te brengen van h~ar arbeid • 

. , Artikel 48 

RAPPQRT A:OCEIEF SYNODES 

Het rapport van' de Kerk van' Armà,dale over het archief der' 
Synodes wordt gelezen. 
])2 volgende uitspraak Ylordt gedCi/1n: 
TIe Synode J kennis gerclOillon hebbonde van het ~ap})ort van de 
Kerk van Arrûädal0 over heT door hi,0r--::-ve:vzorgdo archief der 
Synodes? 

beslui!.: 1. haar goedkeuring te hechten aan doim 
dezo door de Kerk van Armaihüc veJ7TÏchte arbeïd', en haar de
charge te ve:ulünen van h&-21' opdracht; 

2. opnieuw do Kerk van Armadalc aan to 
wijzen voor de vrerzorging van het archief derr Synodes; 

3.er bij dê diverse synodale deputaat
schappen .op aan te dringen? dat deze na hum dcchargedOör de 
Synode de onder hun berusting zi'jrrde stuklcen, v09r zQve:r 'de:
ze zijn. afgehe.ndGld, afdragen aan het archief der Synodes;' 

4.de Kerk van Albany te belasten met het 
toezicht op de bewaring van het archief. 
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.Lirtikel 49 

RAPPORT APPROBATIE VAN BEROEPEN 

TIe rapporten van de Kerken Vaff Albany en Launceston inzake 
de approbatie van de door deze Kerrken uitgebrachte beroepen, 
worrden gelezen en voor kennisgev-ing aangenomen. 

Artikel 50 

AANVULLING HUISHOUDELIJKE REGELING 

In de ·Huishoudelijke Regeling zal alsnog een artikel worden 
opgenomen over de approbatie van beroepen. Dit zal luiden: 
- "Artikel 12. Approbatie Van beroepen. 

a.De regeling Van de approbatie van beroepen wordt, zolang 
er nog geen Classes zijn, door de Synode vastgesteld; 

b.Do volgende stukken zijn voor approbatie van beroepen 
verc;ist: 
l.do beroepingsbrïefj 
2. een verrlclari.ng van aanneming van hot beroepi 
3. wettelijke getuigenis des afscheïds van de Kerk, waar 

do beroepene het laatst.hoeft gediend; 
4.wettelijke getuigenis des afscheids van do Classis,waar 

de beroepene het laatst hoeft gediend; 
5. een vGI/klaring van Q.G berroependc Kel'k, dat de vereis te 

afkondigingen hebben plaatsgohad ". 
In v-erband met di t besluit wordt de nummering :Ln de Huisho u
d81ijke Regeling gmüjzigd. 

Artikel 51 

CORRESPONDEIIJTIE BUIT:CNI,ANDSE KERKEN 

De Synode stolt de formulering vast van ha8.T besluit over het 
r.apport van deputaten voor correspondentie met buiteNlands 0 

Kerken en de brief van de Generale Synode van Do Gereformeer
de Kerken in NOderland, Enschede 1955/56 (zie Acta art.39.). 
De uitspraak der Synode luidt: 
De Synode van Th~ Frcc Roformod Churches of Australia, in 
hnar zitting van Dmderdag 5 Januari 1956, 
kennisgonomen heb bende van 1. het rarJ})ort on archief vnn do 
deputaten voor correspondentie met buitenlandse Kerken; 

2.,oon brief .d.d30 Nov.1955 van de 
Generale Synode van.De Gereformeerde Ko:uken in Nede:rrland 1 
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. Enschede 1955, bevattende het verzoek uit te spreken, of de 
Kerken accoord gaan met do richtlijnen Voor de cor:rresponden
tie met de buitenlandse Kerken, d:iie de Generale Synode van 
Kampen 1951 te dezen opzichte stelde; 

.È..esl~_~ L De Gereformeerde Kerken in Nederland mede te de1m y 

dat zij accoord gaat met de richtlijnen voor cor
respondentie, voorkomèndein het besluit van de Ge
nerale Synode van De Gereformeerde Kerke':1 in Ne
dcrland 7 Kampen 1951 7Acta art.105,besluit sub b; 

2. ~he Canadian Reformed Churches modo te delen, dat 
Thc FrC(; Reformod Chu'rches of Austl'alia accoord 
gaan wet de door de Synode van Hocwwood 1954 opge
stelde richtlijnen voor oorrespondentie, met dien 
verstande, 

a. dat over \loorgenornen wijziging of uitbouw van 
belijdenis, Kerkenordeming on liturgie:; onch:r]jyg 
overleg plaats vindt, in plaats van alleen maar 
-i"Di-o-rmatio inzake wijziginiI of uitbouw van bc
lijci-è-nis-··en liturgie; . 

b.dat Thc Froc Reformod Churcl1cs of Australia 
Gerst geinform8~;rd worden aangaande· de botokmis 
van het ontvangen van elkanders eventuele depu
taten als adviseurs op de meeste vergaderingen; 

3. Dio Gereformeerde Kerke van Suid~Africa te ver
zoeken de correspondentie nwtrChe Free Reformod 
Churches of Austr2lia te voeren volgens de richt'
lijnen, voorkomondo in het besluit v-an de Generale 
Synodo van ])0 Gereformeerdo Kerken in Nedorland, 
Kampen 19517 Acta art.105, bosluit sub b; 

4. te onderzoekon of corres·pondentie diont to wordon 
aangegaan met De Goroformocrdo Kerk to Monto Alle-
gro (Braziliti) i -

5.de handelingen van deputaten goed te keuren cn hen 
te decllargeron van hun opdracht; 

6.niouwo doputaton te borroemon 9 mot de opdracht: 
a.Hot hiorbovon sub 1 - 4 en Artikol 9 dezer Acta 

genoemde uit to voeren; 
b.ontvangst on b~antwoording9 indien nodig, van 

allo missivon Van buitenlandso Kerkon, die de 
gozamcnlijko Korkon in Australia betreffen; 

o. mGdedeling van al10s ·wat ter kennis van de Ker
. k@n moot wordon gebracht j-
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d.módodoling aan do buitenlandse Kerken, mot wilc 
corRespondentie wordt gehouden, Van de datum 
deF ecnstwolgerrde Synode, 3 maanden voor het 
houden dier Synode; 

e.,napport aan de oenstvolgende Synode;. 
f.uitvoeFing te geven aan hot :iirrArt.- 65 sub 5 
deze~Acta·bepaalde. 

Artikel 52 

AR BI TRAGT::-C OMMISSIE 

])0 Synode stolt hot in Artikel 30 dezer Acta vermolde besJuit 
vast als de definitieve redactie ViM haar gevoelen OVDr de 
betFeffende zaak. 

Artikel 53 

RAPPORT SYNODE--QUA]~STOR 

Het rapport van de Synode-quD.estor wordt gelezen. 
Hem wo~dt decharge verlcend, onder dankzegging voor zijn 
werk. 
Besloten wordt, dat do 
der vorigo Synode in het 
poneerd. 

onvenkochte exemplaren van do Acta 
Synodo-archiof zullen worden gede-

Artikel 54 

RffiELIl'JG VISITATIE 

Ilc Regeling voor de Kerkvisi tatio wordt nader vastgesteld. J)o 

2e scriba zal de Kerken over de wijzigingen, die zijn acmgo
bracht, tnformeren. 

Artikel 55 

SCHORSING. COMITE-GENERAAL 

Do vergadering woi'd"t geschorst tot IT. ra. 7.30 uur •. Dan zal do 
Synode bijeenkomen in comito-generacü.o Do vergadering zal in 
(,)lpenba:rre zitting worden voortgezet om, 8 UUT n.m. 
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Art;:i:kél 50 ' 

VOORTZE~~TING 

De Synode wordt im openbare zit-ting voortgezet üm 8,05 uur 
n.m. 

Artikel 57 

PERC ]!,'NTAGEC UFERS 

'De praeses deelt mee,dat de Synode in coroite-generaal beslo
ten heeft,de quaestor opdracht te geven de percen-cagecijfers 
vast te stellen aan de hand van het aantal belijdende leden 
van elke Kerk. 

Artikel 58 

TICNOEMINGEN 

De volgende benoemingen word'en go'dac,l1:' 
ArGhiefbewaronde Ke:uk: de Ke:uk van ArmadaIe. 
Kerk voor toezicht op de bewaring van het archief: de KCJ1k 
van Albany. 
Quaestor dor Synode: bl;- J. 'Srouwor,Vine Strcot s Albany. 
Consulent voor de? Kerk van WoIJol'1göng: Rov.G. Van Rongen. 
Deputaten ad artt. 49 err 79 K.O.: Rev.F.F~Pels(Voorzitter), 
Rev.P. Van Gurp,Rev.G. Van Rongen, br J. Van Leemwon te' Arrna
dale,br C.Plug to Albany,br J. Van der Spek te Porth(Tas). 

, Deputaten !I::~l1gelsc Psalmberijming en ~Sngelse vertaling van 
DG Drie Forlliuliorenvah c'nighcid'f:Rov.G. VanRongen(V),br W. 
Kuyper te Launeeston, br J. Van dor Pos to Legana(Tas)ypr
mi; br J.Kroeze te Launceston, secundus. 

Deputaten voor corrospondentie raet buitenlandse Kerken:Rev. 
F.F.Pols(V), br J.Van Dijk toBedföTclale, br P.de Snoo te 
B,yford, 'br J. do Vos te Arm2.dale,primi; br C. VQn der Gugten 
te Armadalo, secundus. 

Deputaten voor correspondentie mot de Hoge Overheid: br J. 
r-::rooze te Launceston(VJ, br Ho Plug to Albany, br G. Reitse
ma te Wollongong, br N.Wolthuis te 1f:longa Park(VicJ, primi; 
br J.Van Dijk te BeCffordO,le, br J.Hamelink te Beaconsfield 
(Tas

' 
~ csec.undi.: 

Kerkvisi tatoron~ de Dienaren des" Woords. 
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Artikel 59 

VOLGENDE SYNOW 

Alls roepende Kerk voor de volgende Synode wordt aangewezen 
de Kerk van Launceston. 
Als datum van bijeenkomst der volgende Synode wordt vQ.stge
stcld 7 Januari 1958. 
TIe plaats der samenkomst zal· door de roepende Kerk worden 
aangewezen in ovorecnstem~l1ing met de HuishoudelijkG Regeling 
(l\rt.l sub b). . 

Artikel 60 

RONTIVRAW ART. 41 

TIe rondvraag naar art.41 K.O. levert geen bijzonderheden op. 

Artikol 61 

PffiSOONI;IJKE RONDVRAAG 

De persoonlijke rondvraag levert geen bijzonderheden op. 

Artikel 62 

ACTA EN KORT PERSVERSLl\.G 

De Acta vanaf artikel 7 en hot Kort Verslag van do 2e en 30 
zittingsdag worden gelezGn OIT vastgest.eld tot en mot dit 
artikel. 
De Synodo machtigt het moderamon hetrestorende deel Van de 
Acta en het Kort Persverslag te verzorgon. 

, 

Artikel 63 

RAPPORTEN BIJ DE ACTA 

.. BeslotG:ta: wordt het . "Rap)]ort Engelse BijbelveJ?taling" als biJ
lage in do uitgave der Acta op te nemen. 

Artikel 64 

ENGELS~ VERTALING ACTA 

De KeJJ'k van Launcestorr wordt angewezen te zorgen voor de . 
Engelse vGrtaling,wan de Acta. 
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Artikol 65 

UITG~~ VE DER AC Ti;' 

Tenacmzien van do uitgave dor Acta wordt besloton: 
1. de Kerk van LauncostoIil' te verzoeken de Acta te laten smn

cillen; 
2. de Kerk van Launces;l;ondc vrijheid tG geven de "',:cta te 

doen vorschijncn tesamen met een jao.rboekje, indion dit 
geeN noemenswQ8.rdige hogere koston met zich meebrOngt; 

3. de Kerlc Van IJaunceston to .belasten met de toezerrding doI' 
exemplaren; 

4. do oplage vast te stellen op 200 exemplaren 1 indien do Ac
ta niet gecombineord wordon met de uitgave van'eGll j8,étr
bookje; 

5. twee exomplQren te doon zenden 2an dE", buitenlandse Kcr
k8rr~ mot welko do Korken in correspondeni;ie sta8.n. 

Artikel 66 

PU1JLICATI"; KORT PERSv"ERSLLG 

HGt Kort. PeI'sverslag zétl 'Norderr gèzondon aml TIe Refürmatie 1 

Het Goreformccrd' Gezinsblad,de Canadian Reformod Magazine, 
Kerk on Woord (Suid-j~frilca) en Una Sancta. 

Artikel 67 

CENSUUR lIRT. 43 K. o • 

. De cenSuur naar art.43 K. O. levert niets op. 

Artikel 68 

De praeses spreokt ocn slotwoord. IÜ"jwil enkele wo ocrrl en' van 
dank spreken, ma"r wj:l bedenken, dat wo daarmee in dG KcîJrk 
van Christus voo)rzichtig moeten zijn. Toch mag dit gebeuren, 
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om dG broederlijke omgang 1 oliil het kunnen Gn mogen doen V211 

dit Synodo-werk.. Wij bedenken, dat we dankwoorden spreken 
omdat de HGero dit alles heeft mogelijk gemaakt. 
De praeses brengt 101' aap de Kerk van Arrnadale voor de ont
vangst, .aan: da broaders en zusters, die de leden dOlT Synode 

--logies hebben gcooden,aarr lJr en- zr Van der Veen,het kosters
gezin? voor de voortreffelijke verzorging. 
Hot Was ;,laém een kloirro < verg8.deri:rug. Aan hot begin. hebaort we 
Ons wel Gens de vél7aag gestold: Spelorf wo miet Synode? In alle 
nederigheid mogen vle zoggen, dat we echt-Synode-work hobbOl:r 
mogon <doen in een korte tijd. Hot was ho.rd werkan met -oen" 
kloino bezetting voor vCJlledig Synodo-werk. Het waS een 
vreugde. 
Ook was het good,elkaar weET eens ontmoet te habben. :Cr zijn 
vGTschillando problemen in dE: onderscheiden gemocnten,hebben 
wo gezien... Wo hobbon elkaar kunnen leren? en de wog wijzen. 
Wij wonsen, dat, nu wo weor naar onze Kerken -teruggaan, do 
Hoero ons dao.r goede dagon zal doon zien, en ons sterken zal 
tot onzo ambtstaak. 
Wo hebben ean steJJka vortroosting:Het nieuwe Jerusalom daalt 
inderdaad neer uit do hemol van God. Als ons het kruis van 
Christus wordt opgelegd,als ons voal moeito en zorgen zullen 
ovoJlkomon, die de blijdschap des geloofs dreigen te verdonke
ren, dan mag ik U het Schriftwoord voo:rhouden: veJJ'blijdt U 
.te allen tijde, wederom zeg ik, .verolijdt U. Hot is de Hei
land,die hot toelaat dnt de duivel rondgaat als oen briesen
dü leeuw, mac~r ook bidt dGt ons geloof niet ophoudo, en die 
de gemeonte boscheJl'mt on onderhoudt. Gaat zo met do Heoro. 
StoTIka Hij U in de komende j8xen, ieder op zijn plaats, cm 
doe Hïj do arbeid voorspoedig voortgaan tot het nieuwe Joru
zalem voltooid is, en elk in hot blij Jeruzalem de vreugde
stom horon zal, naar Psaim 102, als de volkcm saam vorgaren, 
zich rJlot 's Hoeron erfvolk paren, als de koningen zich oui
gon on Hem hun ontzag betuigen. 

Artikol 69 

DANKWOORD ASSESSOR 

De assossor dan.kt de praeses hartolijk voor zijn goede lei·· 
ding. 
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Artikel 70 

Gezongen wordt Psalm; 102 : 12 err 16. 
Nadat Rev. Van Rongen is voorgegaan in dankzegging en.gebed 
sluit de Praeses deze Synode van The Free Reformed Churches 
of Australia. 

De leden der Synode: 

w.g. Rev.P.Van Gurp,pracses 

Rev.F.F.Pels, asseSSOT 

Rev.G.Van Rongen,lescriba 

oud.C.Plug, 26 scriba 

oud. S., v. d. Laan 

oUd~J.Van der Spek 
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RAPPQRT van de deputaten voor onderzoek Engelse Bijbelverta
ling y benoerild door de Synode van de Kerken Van 
Albany, Armadale en Launceston? gehouden te 
Armaclale in April 1954. 

,Aan de -Synode van The Free Reformed Chur-
ches of Australia, door The Frec Reforrwd 
Church of Illbany samengeroepen te Armad8,le 
tegen 3 Januari 1956. 

Weleerwaarde en EerwélI:lrde Broeders, 

De Synode van de Kerken van Al'bany, Armadalo en Laun
ceston 1 gehouden te Armadale in April 1954, benoemde de vol
gende deputaton: Rev.F.F.Pels (voorzitter), TI. Bosveld Sr? J. 
v.Dijk, H.Plug en 1fl.BClnker (Acta art.41 e), en droeg deze op 
"te onderzoeken welke Engelse Bijbelvertaling het vcrkiezc
lijkst zou zijn voor eventueGl gebruik in de Eredienst. Zij 
dien(D)en zich daarb:lij o.a. 01' do hoogte te stellen van de 
resultaten? die de Kerken in Canada bij haar bestudering van 
deze materie hobben Bereikt 9 opdat er t. a. v. dezo zaRk zoveel 
mogGlijlc uniforrJitoit (zou) zij(n) bij de Kerken in ~rrgels 
sprekende landen" (Acta art.16). 

Uw deputaten mogen U hiermee het volgende Ré'.pport aan
bioden. 

1. Ingevolge hun opdracht hebben ZlJ getracht zich op de 
hoogte te stellen van de resu1taten,dic de Canadian Reformed 
Churches bij haar bestudering van de onderhavige materie hob-
ben bereikt. Daartoe hobhen zij echter geen gebruik kunnen 
maken van de (Ce.nadese) Acta, wD.C',rin het Rap'T)ort-Ji!ngelsc Bij
belvertaling is opgenpmon? daar die Acta tot op poden (begin 
October 1955) nog niet zijn verschenen. Op eon verzoek om 
toezending van eeil oxemp1aar van bedoeld RQPport is tot op 
heden nog geen antwoord ontvangen. 

Het verblijdt Uw deputaten intusson U te kunnen medode-
1en~ dat zij bij hun eigen onderzoolc tot hotzelfde resul tacd; 
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zijn gekomen o..ls do zustorkcrkerr in Canada,wGike blijlwn.s 
h8t officieel vastgestolde'iKortVerslag"-vanhao.r Gonoràlo 
Synode vari'Homewoöd 1954 (a:rt. 22) bij" de Kerktn hot gebruik 
vo..n IiThe Authorïzed King JallleS Vorsion"c hebben atlrrbevo\Ïcn, 
"omdat· het Schrïftgelovig karakter dezor vertaling' on1Jestre~ 
d~uiL ts ". 

2 •.. Bij hun eigon onderzoek hobben Uw dopu~taten twoe }'Jngol
So BijbGlver~alingen nador in beschouwing gonomon; tü weten: 
a. Jh~~~~1?:_o!:~_~~~ Kil2.g James _yorsion (in hot vervolg aan te 

duiden als: K. ,J. V, I, on . 
b. The Reviscd Standard Version''.(irihct vervolg aan te dui-

den -üls :--ICS: V.r.-·-~'-·. ---... .--- .. 
De volg(mde oVdrwogingonhobbon ben da::lIltoo gebrncbt: 

ad u. Ie. de K. J. V. ts nog steGds :Ln hot overgrotedecl v[tn 
do :8ngels sprekende wcrold in gollruik; 

2e.de K. J. V. l;vordî; 8.1gomee:H v60r "Schriftgelovigi, ge
bouden. 

nd b. 10. do R. i3. V, dient zich Ran [ÜS Gen verbetering v::m 
do 1('J. I,T" pO.t O.R. hierin uitkmrt, d-at de vcrlp,:-
Iers vcruud orde woordon hebl,on vervangen door ho
dondaJ2gs }]ngcls; 

2e. de R, S. V. . is volgens de vortalors gebas eCJ1dop do 
ö1J.do K. tI. V. 

3. In het nu volgm'ldc. de:--,]. v:::mc1it RaPIJorl mogen Uw dopu
t8.ton van boido genoomde vCl,t8.1ingen kO"1:,tolings do i<?j1t_~ 
stanns) gosèhiedcmis l}cschri jvel1; alSEwdo at~u sndorcl op voor
en naëf(iYe-i1-van-b-Ë;iè(o~ ou vervolgens hun cO~l~~::si~to govon:-

Ci. De (ontsia2-ns':)geschiodenis VGn de KingJCiwJS Version. 
DeK.'J~ V:' ··\i'rerd lil Y6Iî-··vo·rv-a·clrdigd-in··-o~v-dr;chtv-:-1n do 

],ugolse Koning JacolJus I.' De vertalers hob'leribij hun grboid 
rekening gehouden Vlet toon roods bostao.rrde vortalingen?zoo.ls 
die vaD TyndalG (ong.1535),vaD CovürdalG (1535), '1o.n Thonas 
lVIatthew(1537)?the Groo.t Bible(1539)?the Goneva Bible (15?ü) 
OD tho Bishops' Bible (1568). . 

De K.J.V. werddellAuthorized' Vorsion"in de Ëngels spre
kende landen. Godurende L1COX dan 2~ oc;uw :i!s ClT geen andero 
goautorisecl"de vertaling rlOer gemaakt. 
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In opdracht van de Church of Bngland werd de IC.J. V.her
zien en van 1881· - 1885 uitgegeven als "the English Revised 
Version of the Bible". Enkele. jaren later verscheen er in 
America een soortgelijkeherzien:iing van de K. J. V. ,die in 1901 
werd uitgegeven alsllThe American Standard Version".Deze bei
de herzieningen van de K.J.V. schijnen slechts weinig.ingang 
gevonden te hebben. De originele K.J. V. bleef alom in gebruik 
bij de 1I:ngels sprekende volken. Bij deze vertaling hebben 
verscheidene geslachten geleefd. Zij is als "standaard-Bijbel li 

te vergelijken met de Nederlandse "Statenvertaling" van 1637. 

b.De voordelen van de King James Vers ion. 
Het" grót·~:voor-dë~ "fian -dc K.J.v-:-is-; dnt deze vcrtn.ling . 

is gemaakt door Schriftgetrouwe theologen, die in hun leer 
Calvinistisch waren. Uiteraard is dat van grote invloed ge
weest op de vertaling, die uit hun handen kwam. Eeuvren lang 
heeft dan ook de K.J.V. in de Engels sprekende landen bij de 
Schriftgelovigen gegolden als do betrouwbare Bijbel,en wordt 
zij ook heden nog door dezulken als zodanig geroemd en verko
zen boNen elke bestaande nieuwere vertaling der Heilige 
Schrift. 

c.De nadelen van de King James Vers ion. 
Ais ·nàdelen van de K. J. v~·--z:Cjn te noemen: 
1. In menig opzicht :lis de wijze van uitdrulddng in de 

K. J. V. werouderd te noemen, hoewel ovor het algem.een dan nog 
wel verstaan1)aar. Dit geldt b. v. van het gebrutkvan thou y 
.thee,thy en thiine; van de werkwoordsuitgangon op -est,-edst, 
-eth en -th; en van woorden en uitdrukkingen als: it came to 
paSS that,whosoeverywhatsoever, insomuch that, because that y 
for that, unto, enz. 

2. Andere woorden zijn zozeer verouderd, dat zij in het 
huidige :r.:ngels in I t geheel niet meer voorkomen. 

3. De grootste mooilijkheid ligt evenwel in het gebruik 
van die woorden, die in het moderne mgels wel voorkomen~ 
doch sedert 1611 van betekenis sterk zijn veranderd. ZO' wórdt 
b. v. in de K. J. V. het woord "let" gebruikt in de zin van het 
tegenwoordige "hinder";"prevent" in de plaats van "precede"; 
"allow" in de zin van "approve"; "communicato" voor lIshare"; 

.. "convorsation" voor "conduct"; enz. Dit bezwaar geldt van .meer 
dan 300 woorden. 

4. Sedert hot tot stand komon van de K.J. V.is de kennis 
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van de gro'l1dtalen 1 waárin Gods Woord geschreven ts, aanli!l (i? 11"

kelijk toegenomen 1 waa:müt volgt 1 dat een 'vertaling van bijna 
3-;} eo.uw geleden minde:rr goed kon zijn dein een die vandaag ge-
maakt zou worden~ , 

5. Van de vele vondsten van hEmdschrtften .in late:rr tijd 
heeft men uiteraaTId geen gebruik kunnen makün bij het tot 
stamd orengen van de K. J .V. 1 zodat de vertalers met betrekke
lijk gebrekkig materiaal hebben moetenwerken 1 wat vánzelf
sprekend aan de vertaling niet' teil goede kwam. 

E.· Betreffende de Reviscd Stand8.rd, Version. 

a • .P_~LC?Etsj;?-an_s )gesch~!3~~dG R.o.::ris_(}_d ... f?:'cal?-.9-ald' VeTIsiem._ 
Ile R. S. V. is gemaakt op initiatief en ondor verantVioome

lijlcheid van de "International Council of Religious :5clucat
ion" in de U. f3. A. en Canada, volgens het in 1937 dao.rtoe ge
nomen bos1ui t. 1)0 beweogredenen, die tot dat besluit hebben 
geleid 1 zijn gelegen in de hierbovem ondor 3.A. c.1-5 genO'emde 
bezl"13.ren tegen de K.eT. V. . , 

Deze Council benoemde oe~: commissie van 32 geleoTd,m,dio 
belast worden lilet de herziening van do K. J. V. Dezo commisS:1o 
werd bijgestaan door ecn Advisory Board, besta2.ndc iüt' '10 ver
tegenwoordigers V2n do sawcmHerkcndc kerkengroopei1,crie advi
seren G~1 liet "verk beoordelen raoèsten. 

In1946 'Nerd' het gereed gekomen N. T.· gepuoliceerd, t c 1'

wijl do gehele llijbel in: 1952 Vé1.Il clo pers kwam. In het "Voor
woord 11 van deze R. S. V. wordt de verzekering gege'Jen, dà:t dezo 
niouwe uitgave' van de Bijool gebasoc:ud i.s o'p de Authorized K. 
J. V. ,en dat de bedoeling hoeft voorgezeten, niet deze IC J. V. 
te vervangen 1 maar hanr to verbeteren. ])0 vert-alors hebben 
daarEüê-nfut-8Jleen geb:ru:ik gomaakfvan de nieuwste handschrif
ten,die gevondon waren(o.a.voor Jesaja. en Habakuk de rollen 1 

die in 1947 bij do Ilode Zoo gewondon zijn) J ma2.r ook heoben 
zij alle verouderde woorden en uitdrukkïngeh.vervangon door 
hedendaags J:,'ngels. Waar zij van oorde01 waren, dat do ove.rge
leverde telcstgeledon had bij het ovorechrijven, hobbon zij 
getracht de oorspronkelijke tekst zo goed mogelïjk te recon
struoren, daarbij gebruik rnakend van de oudo vertalingen in 
It Grieks 1 Arameos , Syrisch en Latijn. Van eon en ander wo.'rc1t 
in voetnoten rekenschap gegcV"on. Ook eventuele gissingen 
naar de oors.pronkelijlw tekst worden als zodanig aangegoven. 
:8v/eneens wordt in zulke voetnoten de a2.ndacht gevostigd op 
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.afwijkingon van de K.J.V.~ die het gevolg z:LJn van meorde1?o 
kennis van do grondtalen, of vnn idool:ln on practijkontn de 
d8gen ValT de Riijbelschr:iljvers. 

De vortalers veIlklaron voorts,dat de R.S.V. n:i!et is Gen 
nieuwe vortaling in de spreoktaal van vandaag. "Het is eon 
hcrziening,dio Z'oekt te oewaJJen al wat good' is {,in de Engelse 
Biijbel, zoals hij bekend en gebruikt is geworden doo'r de ja
ren heem". Zi j eindigen met hun instemmiI'.g te betuigen met 
wat de v:ertalers van de K. J. V. schreven: "Truly (gacid Christ
ian Reader) wc never thought from tho beg:îinning, that we 
should ne(;d to mako a ncw Translation, nor yet to make a bad 
one a good ono ••• but to make a good one better" ~ 

De R. S. V. wc:rrd in 1951 geautoriseerd door midd"ol van 
stemming vC'.n do YlNational Council oftha Churchesof 'Christ" 
in de U.S.A. 

b.De voordelon van dG Revisod Standard Version. 
Als-vo-ürdolen- van de R:S-:V .~z{jn-iö--llo~rà~m:-
1. De vorvanging van de in do IC. J. V. voorkomende vor

ouderde woorden, uitdrukkingen en schrijfwijzo door heden
daags Sngols, waardoor de Engelso Bijbol gemaklwl:iijker lees
baar wordt. 

2. Do golJruikmaking vanbotere handschriften on van 
grotero konn:ils van de grondtalGl1 dor Heilige Schrift, wa;::-lr

, door do vertaling boter kan zijn dan do K. Jo V. kon zijn. 

c.Do nadelon van de RevisGCl Standard Vors ion. 
Van örthodox8- zijde- zijnt'Ggon '2fe R:~:S-:V:--'ornstigo bo

zwanen ingobro.cht. Zo heeft Dr Carl lVlnc Intire, do presidont 
van de I. C. C. C. ,(in hot Nodorlands meestal gonoemd de Inter
nationale Raad van Bijbolgetrouwe Kerken), in zijn blad de 
I'Christian Beacon" .. tegon de propaganda voor do R. So V. oon 
artikelenreGks gepublicoerd, dio als brochuro is uitgegoven. 
Do tit81 luidd'o: "Tho New Bible (R. S. V. ) ti, on de ondortitel: 
"Why Christians Should Not Ac<'!'opt It ". In dezo artilcolcm 
word zakolijko critiel( geloverd op do vertaling van sommige 
Schriftplaatson, welko vertaling naar de maning van de schrij
ver beinvloed blijkt door hot mO~~E.?~~~j~~~ standpunt dor 
vertalers. 

Volgens de "Christian Beacon" van 11 Doc. '52 zouden or 
, een 3000. protestvergaderringen gohouden word on onder het mot
to; "Kruistocht voor eon onbodorvenBijbel". Pers en radio 
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werden ingeschakeld. 
Dr Oswald T. Allis, oudtestamenticus aan het Princeton 

Theological Seminaryen aan het Westminster Theological S.elili!Î
nary, heeft :Dn het D~8d "Eterni ty 11 van Nov. "520. a. geschre
ven: _ "\'!ij moeten voortvaren om met hoofdstul{ na hoofdstuk en 
met vers na vers aan te tonen, dat dé R. S. V. bet ekent een nadi
cale breuk met de standar>d, _ welke gegeven is -in do K. Jo V. 
Wij moeten aantonen, dat de nieuwe vertaling nt et is. enkel 
een moderne vertaling, maar een modernistischo vertaling, 
die bchöört"tot de klasse waartoe dO---Thloffät-ól1---a:-c z. g. IIAmc
rican" vertalingen behoren en niet tot do klasse waartoe de 
Ko Jo V. behoort ". Voorts schreef Dr Allis: "dat het O. ~~. van 
de R.S. V. heel duidolijk aanwijst, waarom 
maakt door Schriftcri tiek en naar de 
Schriftcri tiek, niet acceptabel kan zijn 
Bijbelgelovige Christenen", 

eon vertaling, go
maatstaven van de 

voor evangelische, 

Dat de critielc op de IDodernistischeinslélg va.u do R.S. 
V. terecht is uitgebracht", wordt O.,ID.·· duidelijk bij de vol
gende Schriftplaats on: 

1. In Jes.7: 14 (Ned. st. Vort.; Zie, 8cn maagd zal zwan'", 
ger I'lOrdenÎ heë:f{·(fö K. J. V.: "Bohold, a virgi°Y;-shall concei
vee In Matth. 1 : 23, waar deze tekst vlord-:Ca angehaé1ld, is 
IImaDgd" ook in de R. S. V. vertaald met "v irgin ll

, maar hoewE;l 
Matth.l: 22 uitd:rukkel:ijk hoonwijst n8_~ de profetie van Jesa
ja, heeft men toch bij de vertaling von die Jeso.ja-profotic 
d-aarmee geen rekoning gehouden. WelisV/3.2r vlordt in 80n voet-" 
noot bij Jes.7:14 geschreven: 11 0 1' virgin/!, maar het is duid8~ 
lijk, àat ,bij de keuze tussen beide (mogelijke) vertalingen 
do doorslag is gegeven door het modernistisch denken, d8,t van 
de gobaorte van Christus uit Gon maagd niet IVc:ten wil. 

2. In I'salm 2: 12 (Ned. st. VerG.: Kust de Zoon) hedt de 
K. J. V.: Kiso--'iho--S-on; dE) R. S. V. d. e. t. heeft hier: ,kiss his 
foot. In ccn voetnoo=r-,-lOrdt opgemerkt, dat men hior niot ze
kéris van het Hebreeuws. Dit moot te meer opvallen, daar in 
dezG Psalm,die èn door de Nod.St.Vcrt. 6ndoor do K.J.V.ken
nolijkisgezien als e8n z.g. "Messiacl.l1se Psalmfl,in d0 R. S. V. 
in de verzon 7, 8 en 9 het "thuo!l en Iftheo fl en "thine" en 
"thy" Van do K.J.V. is vervangen door "you il en !Iyour fl, ter-
wijl in Hand.13:33,waar deze woorden uit Psalm 2 worden ao.n-

-gehaqld, toch vortaald is: Thou art my Son. 
3. In Gon.12:3 (Ned.St. Vert. :irr U zullen allo geslach

ten dos· aardrlJks g~e~eYl~_ word~n), heoft do K. J. V. : in th e e 
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shall all families of the earrth bo lHessed'; do R. S. V. d. e. t. 
heeft hier: by you all the families. of the oarth wil 1 bloss 
themsolves,al wordt in een voetnoot do vertaling van de K. J. 
V. als o-ök~ mogelijk aangegeven. Hier wijst het Woord Gods. ken
nelijk heEm naar d.o zegen, die de Christus zal brengen, wat 
in do R.S. V. verdonkoremaand wordt. 

4.Inrnniel 9:26 (Ned.St.Ver"t.: ••• zal de Mossias uit
goroeid wordonnlOcft de K. J. V. : ... shal1 lVlessiah~cut ofr; 
de R.S.V. d.e.t. heeft hier: •.• an anointed one shall be cut 
off, . terwijl hot·hior duidelijk gaat om OOIT profotie van de 
dood van Christus. 

5. In Zach. 12 : 10CHod. st. Vort. : de Geest der gonade îhooft 
de K.J.V.: tho spirit of gracoj de R.~S.V. d.o.t. hec-ft hier: 
cl spirit ofCompassion, terwijl lüer kennelijk sprako is van 
do genade-werkende Heilige Geest van God, enniot van ocn 
goest van medelijdon, die over de mensen zal komen. 

6. In 1 Cor.15:47 (Ned. st. Vert. : de tweedo Mens is do 
Hocro uit de horriól)1lG-cft deK. J. V. :tho second man is thoLord 
from hoaven; do R. S. V. d. e. t. hoeft hier: tho second man-i~:l 
from hoavon. Aldus heeft men hqt G;od-zijrr van Jezus Chrtstus 
uit do tokst weg- "vortaaid 1'. 

7. In 1 Tim. 3:16 (Hod. St. Vert. : God is goopcmbaalld tn 
hot vleos) heoft do K. J. V.: God wa.s manTfost in the floshi 
de R. S. V. d. o. t. heeft hier: Hewäs manifest in the flesh, wat 
8.1 woorin overeGnsteffiming is met· dOl1lodcrnistischo ontkon
ning Van Christus' Godheid. 

8. In Psalm 110 ; 1 (Ned.St.Vort.: J)c HE~::RE heeft tot 
mijnen Heere gesprokon: 'Zi t aan Mijn rochterhand, totdat Ik 
Uw vijanden-gezot zal hebben tot eon voetb8nk Uvror voeten) 
heeft do K. J. V. : Tho LORD said unto roy· Lord, Si t thou o.trny 
right hand, until I make thine enemios thy -footstool; do R. 
S.V. d.e.t. heoft. hier: Tbo LORD says to my lord: Sït at 
my right hand ~ till I malm your onomies your footstool. Ook 
11ier VIOOl' miskonning Van het Messiaanse karakter van deze 
Psalm, evonals ontkenning van Christus' Godheid. In Hand. 2: 
34, ·waar deze Psalm wordt aangehaald, vinden we ochter in de 
R. S. V.: Tbe Lord said to !Dy Lord, Sit at my right hand, till 
I mako thy onolhios a stool for thy feot •. 

Uit de hierboven genoomde voorbeelden wordt naar het 
oordeel van Uw doputaton genoegzaam duidelijk de onmisken
bare modernistische inslag van do.R.S.V. 

Ook zij nog gewezen op hot verschil jjngebruik van de 
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porsoonlijke voornaamwoorden "Thou", "theo ", en van het be
zit-i:;olijke- voorna-"~mwoord IIthyll, on van- "you" on "your". 
lIThouH, "theo" en "thy"worden in do RoS.V.--uitsluitond gebe
zigd van God, torwijl "you" en "your" worden gebruikt van 

_ mens on. Wanneor het nu in het N.T. over de HeereJezus g2.at, 
word-t steeds vertaald ll1Gt "you" on "Your" (lJ.v. in Matth.1?: 
4, 15 : 12, on op talloze andere plaatsen). Ook hierin laten 
de vertalers dus uitkomen,dat zij Jezus Christus slechts zion 
nls Gcn gowoon l\1El'JS,on nïet als GOD uit God, monsgeworden om 
ons te redden. Alom blijkt,dat zij niet hebben verstaan, dat 
de g~m8e Schrift, 66k in het O. T., ons sproekt van Jezus 
Christus, do eeuwige Zoon van God, die in de v'!üreld zou Ico
nen on is gekoDen naar de belofte,recds in Gon.3:15 gegev,en, 
om zond.o.ronzalig te maken. D:v::crdoor zijn zij, in het gevGn 
-van doze (modernistische) vertaling, bozig geweest, do funda
memton V2.n Christus r Kork te ondorgraven. 

4. Conclusie. 
BiT cIc Üv-erw eging van do voor- en n2.delen van de KJV 

cm de R. ,Se V. zijn Uw deputaten oenstemmig tot de overtuiging 
gekomen, dat de nadelon v;an de R.S.V. vole malen groter ge
noomd nootün worden dan die van de K. J. V. Th,é'.rora kozcm zij ook 
met besliGthoid voor do K. J. V. ~ mot afwijzing van de Ro S. V. 
\1.TeliGw[1~T zullen anw flensen zeor moeton wennen aan het oudcr
'iiot:-38 Engels vun do IC. J. V. ,doch dRt bezwaar kan nj_et opwegen 
tegen het t_rotG govao.r voor afdwaling van het zuivere 'iloord" 
Gods, bij gebruik vQn de )jlOdernistischo~ on-3chriftuurlijlCG 
R. S. V. 

Het is daarOlu, da.t Uw deputaten UVI vorgadering voorstel
lon het volgende besluït te nenen: 

De Synode Van The Free Reforned" Churches of Australia, 
in vergadering bijGen te Armadalo op 4 Januari 1956~ 

golezen en besproken hobbende het Ro.P)ort V8.n do door 
de -Synàde-v·al1ArrrÏa~däle 1954-beDoomde deputaton voor 
onderzoek~ welke :8ngeüso Bijbelvertaling het verkie
selijkst zou zijn voor eventueol gebruik in de Ere
dienst~ 

besluit aan de Kerken"Tho Authorized King JarIos VGrS-
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ïonlivan o.e Bijbal aàn tG bevelen voor gabruik 
±n de Eredianst, omdat hot Schrïftgolovigka
rakter van deze vertaling onbestreden is. 

Voorts verzoeken Uw' deputaten Uw vergadering hen te de
chargeren. 

Uw vorgadering bij al haar:arbo:iid de verlichting door 
het Woord en de Geest des HEEREN toeweroonde, 

de deputaten voornoGilld, namens hen 

w. g. F. F. Pels, voorzïtter. 
w. g. J. van Di jk, s ocretaris .' 
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